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 المقدمة

يتجه هذا البحث إلى دراسة طائفة من المظاهر الفونولوجية التي اشتمل عليها  
التغيرات من  انوع   ، إذ تعد  السمين الحلبي()لـي شرح القصيد( كتاب )العقد النضيد ف

عمل وت ،بنيتها ضبطت ،قوانين صوتية، تحكمها ةفي أصوات اللغ التركيبية الصوتية
قرار شكليو  فيها؛ وصوًل  إلى حالة اًلنسجام الصوتي، معالم التغاير على إبراز في  تها 

في العادات  نيبامن تغيرات بفعل الت تبع ذلكوما ي ،وتيار الكالم سلسلة النطق
وقد جرى تصنيف المادة التي اشتمل عليها بتوزيع . النطقّية للمتكلمين بها

 ،اإلبدال، واإلتباع :نطوي أحدهما على دراسةي ،الموضوعات فيه بين قسمين
 ابمعنى أن التعامل الصوتي فيها يكون عام   ،وهي مظاهر فونولوجية عامة ،واإلدغام

 :في حين ينطوي القسم اآلخر على دراسة ،يشمل المجتمع اللغوي على نحو عام
يهما إذ إن التعامل الصوتي ف ،وهما مظهران فونولوجيان خاصان ،والهمز ،اإلمالة

أي أنه  ،ببيئة لغوية بعينها تتسم به هي من دون المجتمع اللغوي العام ايكون خاص  
  .منحسر في اإلطار اللهجي الخاص
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تحكمها فكرة وجود تأثر وتأثير يحدث  ،إن التعامالت الصوتية في نحو عام 
  .بين األصوات المتجاورة في السلسلة الكالمية

وهذا يعرف باتجاه  ،مام أو يسير نحو الخلفإن هذا التأثير قد يسير نحو األ 
َيمَّحي فيه أحد الصوتين في اآلخر ويفنى  التأثير، أما نوع التأثير فقد يكون كامال  

 ،اوقد يكون التأثير ناقص   ،اويسمى حينئٍذ إدغام   ،بحكم عملية التأثير هذه افناء  تام  
أصوات المد فيكون  ويحدث بين ،ويحدث بين األصوات الصامتة ويكون من اإلبدال
  .من اإلتباع أو ما يعرف بالتوافق المدي أو الحركي

ونزوع نحو  ،وًل ريب في أن ذلك إنما هو ضرب من المشاكلة والمقاربة 
  .التخفيف، واًلبتعاد عن كل ما يثقل في عملية النطق

هو محكوم بقوانين صوتية إذ  ،وهذا كله يرجع إلى اعتبارات صوتية بحتة 
نحو اختزال الجهد  بفعل ما ترسخ لديهم من عادات نطقية، ،ل فيها الناطقون ثابتة يمي

ويدفعون فيها  ،اويؤثرون السهولة واليسر أيض   ،العضلي وتقليله في عملية النطق
  .كذلك الثقيل بالخفيف

اشتمل كتاب )العقد النضيد( للسمين الحلبي على جهود كبيرة في وقد  
ل من بحثنا هذا خطوة باتجاه إبراز ما أسهم فيه مما يجع ؛مجاًلت الدرس الصوتي

  .علماء العربية في مجال الدراسات اللسانية
وأن يجعل  ،نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أعمالنا خدمة للغتنا العربية 

  .هالموفق لو  ولي ذلك . وهو.نيتنا خالصة لوجهه الكريم
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 :مظاهر فونولوجية عامة : أوًل 
 الاإلبد

مــع اإلبقـــاء علـــى  ،(1)إقامـــة صـــوت مقــام صـــوت  خـــر يشــار إلـــى اإلبـــدال بأنــه 
 .(2)سائر أصوات الكلمة بفعل البيئة اللغوية المحيطة بها

وقد أشار السـمين فـي حديثـه عـن مجموعـة مـن األصـوات، إلـى أّن بعـ  هـذه  
لفــ   ق  ل ــط  وي   ،(3)أو اإلبـدال األصـوات أبــدلت مــن بعـ ، إذ حــدث فيهــا نـوع مــن القلــب

 ،)أي الصــامتة( )البــدل( فــي الحــاًلت التــي حــدث فيهــا إبــدال بــين الحــروف الصــحيحة
 ،تحقيق ضـرب مـن المجانسـة بـين األصـوات المتقاربـة ل هووذكر أنَّ الوجه من اإلبدا
ن أصوات اللغة تختلف فيمـا بينهـا فـي المخـار  أذلك  .(4) اليكون اًلنتقال بينهما سائغ  

فــاذا التقــى فــي  ،ورخــاوة وتفخــيم وترقيــق وغيــر ذلــك ةشــدوالصــفات مــن جهــٍر وهمــس و 
 اأو كــان أحــدهما مجهــور   ،أو مــن مخــرجين متقــاربين ،الكــالم صــوتان مــن مخــر  واحــد

أحـد إذ يجـذب  ،هماحدوتكون الغلبة أل ،وجذب   شد  حدث بينهما  ،مثال   اواآلخر مهموس  
بــه إلــى صــوٍت ثالــث أو قل هممــا يســبب اندماجــه فيــ ؛هفيــإليــه ويــؤثر  الصــوتين اآلخــر

ــ؛ وهــذا التماثــل يميــل إليــه المــتكلم ،فــي المخــر  أو الصــفات هلــ بمقــار  لتوافــق ل اتحقيق 
  .(5)الجهد المبذول في أثناء نطقها في اقتصاد  اواًلنسجام بين األصوات و 

                                      

 .209ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها:  (1)
 . 9ت: ينظر: معجم علم األصوا (2)
 . 620، 290، 260ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (3)
 .263ينظر: المصدر نفسه:  (4)
 . 98، ومباحث في علم اللغة: 22ينظر: التطور اللغوي:  (5)
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إذ  ،(Assimilation) بالمماثلـة تحت ما يصطلح عليه عملية اإلبدال وتندر  
جـاوره فـي ي ،ثالـث تتحـت تـأثير صـو  يحصـل هـذا األمـر، و خرآصـوت بـ فيهـا ليستبد

  .(6) الكلمة أو في الجملة
))التقريـــــــب  :وأطلـــــــق القـــــــدماء علـــــــى هـــــــذا التغييـــــــر عـــــــدة مصـــــــطلحات منهـــــــا 

  .(9) و))المناسبة(( (8) و))تجانس الصوت وتشاكله(( ،(7) والمضارعة((
أثير الصـــوت وقّســـم المحـــدثون أنـــواع التـــأثر إلـــى التـــأثر المقبـــل للدًللـــة علـــى تـــ 

ـ ،األول في الثاني ر المـدبر، ويطلـق علـى تـأثير بــ)التقدمي(، والتـأث اويطلق عليه، أيض 
ــ  ،، تســمية )الرجعــي(االصــوت الثــاني فــي األول، أي عكــس المقبــل، ويطلــق عليــه أيض 

ن كانــت المماثلــة  ن حــدثت مماثلــة تامــة بــين الصــوتين المتجــاورين فالتــأثر )كلــي(، وا  وا 
 .(10) ر )جزئي(فالتأثوت في بع  خصائص الص

تلــك  بعــ  أشـار فــي ،حــاًلت حصــل فيهـا اإلبــدال بــين صــوتينســمين الوذكـر 
 ،على أساس التقارب في المخـر  أو الصـفة بينهما، عالقة صوتية دو وج الحاًلت إلى

ضـرورة وجـود عالقـة  تيقنـه مـنوالظـاهر  .هذه العالقةل بع   خر منها في ،دو وجًل و 
في حديثه عن اإلبـدال الحاصـل بـين  اويظهر األمر جلي   ،صوتية تسوغ حدوث اإلبدال

  .(11))السين والصاد( 
س التقــارب ًل تحــدث إًل علــى أســا ،بصــفة عامــة ،أنَّ ظــاهرة )اإلبــدال( والحــق   

قتصـاد فـي عمليـات النطـق ، وأن الغاية منه تحقيـق نـوع مـن اًلبين األصوات المتبادلة

                                      

 . 324دراسة الصوت اللغوي: ينظر:  (6)
 . 4/477الكتاب:  (7)
 . 10/318شرح المفصل:  (8)
 .3/4شرح الشافية:  (9)
 . 180، واألصوات اللغوية )أنيس(: 23-22: التطور اللغوي: ينظر (10)
 . 366-365ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (11)
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، أســاس مــن الدراســة الصــوتية الدقيقــةعلــى  ، وهــذا التقــارب ًلبــد أن يتصــورالمتتابعــة
، فــــاذا تحقــــق ، وتتباعــــد بخصــــائص أخــــرى ئص مشــــتركةفاألصــــوات تلتقــــي فــــي خصــــا

؛ وعلـى (12)للصوتين أساس القرابة الذي يجمعهما أمكن ألحدهما أن يتبادل مع اآلخـر
ويمكـــن توقـــع حدوثـــه علـــى  ،واألمثلـــة الخاصـــة بـــه لإلبـــداتنبغـــي دراســـة اهـــذا األســـاس 

  :(13)تيالنحو اًل
  .اإلبدال بين الحروف المتدانية في المخر  الواحد -1
  .اإلبدال بين الحروف المتجاورة في المخر  الواحد -2
  .اإلبدال بين الحروف المتقاربة المخار  -3
  .اإلبدال بين الحروف المتباعدة المخار  وبينها جامع صوتي -4
  .ياإلبدال بين الحروف المتباعدة المخار  وليس بينها جامع صوت -5

  :اإلبدال بين الحروف المتدانية في المخرج الواحد -1
يحــدث هــذا اإلبــدال إذا كانــت الحــروف فيــه أدنــى إلــى بعضــها فــي المخــر  مــن  

ن كانا مـن  ،غيرها إذا كان معها فيه غيرها إًل  (حـروف الحلـق)كالهمزة والهاء فهما وا 
ـــ (حـــروف الحلـــق)أهمـــا أدنـــى إلـــى بعضـــها مـــن العـــين التـــي هـــي فـــي  وقـــد ذكـــر  ،اأيض 

  :السمين أمثلة لهذا اإلبدال منها
  :الهمزة والهاء -أ

فـــي  ،وحنجريـــان ،(14)القـــدماء فـــي وصـــف ،وهمـــا صـــوتان مـــن أقصـــى الحلـــق 
ا اإلبــدال بــين الهمــزة والهــاء، وقــد ذكــر الســمين أمثلــة حــدث فيهــ ،(15)المحــدثين وصــف

ــت  هــو األصــلومــن ذلــك قولــه َلت  ،ي ر يــق  إَراَقــة  أَراَ   :مــن ،: )) )هــرا ( ألنَّ أَرق  ثــم أ بــد 
                                      

 . 168ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية:  (12)
 . 98ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني:  (13)
  .80-1/69، وسر صناعة اإلعراب: 4/433ينظر: الكتاب:  (14)
 . 114-113ينظر: مناهج البحث في اللغة:  (15)
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(( :الهمـــزة  هـــاء  فقيـــل ـــت  ـــمَّ نَّ أ يخفـــى ًلو ، (16)َهَرق  ية قائمـــة بـــين المبـــدل عالقـــة صـــوت َث
رقــت أأنَّ الهــاء تبــدل مــن الهمــزة فــي نحــو: هرقــت و  إلــى ســيبويه أشــار، و والمبــدل منــه

ياك ،وهرحت وأرحت ،وهمرت وأمرت  ل فـيإلـى اإلبـداالسمين  أشاروقد  ،(17)وهياك وا 
 ) هذا  القـوَل  اناسب   ،من الهاء وليست الهمزة  بدًل   ،فيه بدل  من الهمزة الهاءَ بأنَّ )أَرق ت 

 .(18)موافق للقياس إيَّه بأنه ااصف  ، و إلى أهل النحو
جماعــة  إلــى رأيالــهــذا نســب و  ،(19) () ل أنَّ الهمــزة تبــدل مــن الهــاء فــي وذكــر 
عــة  مــنهم الكســائي وابــن البــاذ  إلــى أنَّ قــد ذهــب جماثــم أشــار إلــى أنــه  ،(20)النحــويين

ــــــف  ))َءال(( واو   ــــــؤ ول   :مــــــن ،أَول :واألصــــــل ،أصــــــل أل ــــــع ، َل َي و ل  الرَّجــــــل   ،أي رَج
يــٍن أو طريقــةٍ  عــون إليــه فــي نَســٍب أو د  )مــاء( إذ  :وقــد تقلــب الهــاء همــزة نحــو ،(21)َير ج 

  .(22)والهاء همزة اَماه أو )َمَوه( قلبت الواو ألف   :األصل فيه
نَّ اللغـــة تميـــل إلـــى الســـهولة أعـــن  فضـــال   ،نثمـــة عالقـــة وطيـــدة بـــين الصـــوتيو  
 ،أخـف منهــا اوتسـتبدل بهـا أصـوات   ،وتحـاول الـتخلص مـن األصـوات العســيرة ،والتيسـير

عســير  حــرف ألنَّــه ؛عــن الهمــزة ميــل فــي عاداتهــا النطقيــة إلــى اًلبتعــادوأكثــر القبائــل ت
 .(23)خّفة الهاءوسوغ إبدال الهاء من الهمزة  ،النطق

 
                                      

 . 451العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (16)
 . 4/238ينظر: الكتاب:  (17)
 . 1/268، وبنظر: إبراز المعاني: 452ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (18)
 . 453-452ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (19)
، والممتــع: 103-1/100، وسـر صــناعة اإلعــراب: 1/92ألخفــ : ينظـر: معــاني القــر ن ل (20)

 ، ولسان العرب، مادة )أهل(. 1/348-350
 . 3/208، وشرح الشافية: 1/227ينظر: اإلقناع:  (21)
 . 453، والعقد النضيد: 1/101ينظر: سر صناعة اإلعراب:  (22)
 . 76ينظر: التطور اللغوي )مظاهره وعلله وقوانينه(:  (23)
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  :التاء والدال -ب
ــــدال يخــــر   ــــاء وال ــــي اللســــان وأصــــول  كــــل مــــن الت ــــين طرف ــــا، مــــعممــــا ب  الثناي

َدَجـر(  :نحـو ومن األمثلة التي أ بدلت فيهـا تـاء اًلفتعـال داًل   ،(24) اتصافهما بالشدة )از 
تجر( :واألصل فيه َطَبر( واألصل :أو طاء  نحو ،)از  َتَبر( وغيرها :)اص    .(25))اص 

بقولــــه ))لفظــــة  ،أنَّ التــــاء تقلــــب داًل   ذكـــرو ، هــــذا اإلبــــدال إلــــىالســــمين  راشـــأو  
ــ ،يزتيـد :واألصــل ،)يـزداد( مــن الفعـل زاد وأ بــدلت  ،افلتحــرك اليــاء بعـد فتحــة فانقلبـت ألف 

  . (26) ((التاء داًل  
  :السين والصاد والزاي -ج

ديثـــه عـــن قولـــه اإلبـــدال الواقـــع بـــين هـــذه األصـــوات عنـــد ح إلـــىالســـمين  أشـــار 
لفظـــــة اخـــــتالف القـــــّراء فـــــي  ذكـــــرو  ،[6 :]الفاتحـــــة چٹ   ٹ  ٹچ  :تعـــــالى

ف ــ)الصــرا ( علــى اعتبــار  وقــرأه  ،فقــرأه بعضــهم بالســين ،اومنكــر   اأنَّــه لفــ   واحــد أتــى معرَّ
 ،(27)اوقــرأه بعضــهم باشــمام الصــاد زاي ــ ،أكثــرهم بالصــاد الخالصــة وهــي قــراءة  الجمهــور

ـــت را  ؛األصـــل   لـــى أنهـــاعوقـــد وجـــه قـــراءة الســـين   ،وهـــو اًلبـــتالع ،ألنَّ اللفـــ  مـــن اًلس 
ـراط   ـمّ ي الطريـق  س  نَّ السـين هـي األصـل أوممـا يـدل علـى  ،لكونـه كـالم بتلع  لسـال كه اوس 

ــ ــد أنَّ الصــاَد هــي األصــل   ،اســتعمال هم الصــاَد مكاَنهــا اأيض  ألّن الصــاد أقــوى  ؛وًل ي عتَق
ـــر د ون األقـــوى إلـــى  ،هما فـــي اًلســـتعالءمـــن الســـين وم جانســـة  للطـــاء ًلشـــتراك وهـــم ًل َي

ــة ،األضــعف فَّ ل بــون إًل للتجــانس والخ   ،(28)ألنَّ الســين مســتفلة  والصــاد مســتعلية   ؛وًل َيق 

                                      

 . 505، والعقد النضيد: 203-1/202، وسر صناعة اًلعراب: 4/434الكتاب:  ينظر: (24)
 .1/174، وينظر: سر صناعة اإلعراب: 3/270، واألصول: 4/239ينظر: الكتاب:  (25)
، اإلبــدال: 1/200، وينظــر: ســر صــناعة اإلعــراب: 462العقـد النضــيد، تــح: أيمــن ســويد:  (26)

1/90. 
 . 106-105، والسبعة: 365-363ن سويد: ينظر: العقد النضيد، تح: أيم (27)
 . 1/50، والحجة للقّراء السبعة: 367-366ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (28)
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ـا قـراءة  الصـاد  ،(29)في لفـ  )الصـرا ( هـو مـذهب أغلـب العلمـاء وَعد  السين أصال   وأمَّ
فَّة د المجاَنسة والخ  والطـاء   ،والصـاَد مطبقـة  مسـتعل َية ،ت حة  مستف لةفانَّ السين منف ؛فل َقص 

ومـن انفتـاح  ،ألنَّه خـرو  مـن تسـف ٍل إلـى تصـع دٍ  ؛فالسين  مع الطاء بينهما تناف ر   ،كذلك
لت الصـــاد  مـــن الســـين ًلشـــتراكهما فـــي  ،بخـــالف الصـــاد معهـــا ،إلـــى إطبـــا  نَّمـــا أ بـــد  وا 

  .(30)المخر  والصفير والهمس
ـرَص فـذكر السـمين  ام الصـاد زاي ـإشـما وأمَّا قـراءة     ؛علـى المناَسـبة أن ))فيهـا الح 

  .(31) وَمن قرأ بين الحرفين َجمع بين اللغتين(( ،ًلشتراك الزاي والصاد في الجهر
وذكــر ابــن مجاهــد أنَّ بعضــهم  ،والمقصــود بــاللغتين الصــاد والــزاي الخالصــتين 

َرا ( بـــالزاي الخالصـــة قـــراءة )الـــزرا ( بـــالزاي خالصـــة بعضـــهم أنَّ  ورأى ،(32)قـــرأ )الـــزّ 
ـــم ع باإلشـــمام أو المضـــارعة نَّ أو  ،خطــأ  ،وقـــراءة )الصـــرا ( بالصـــاد أصـــوب ،(33)مـــا س 
عـن مشـابهة الصـاد بالطـاء  فضـال   ،وإلجماع أكثـر القـّراء عليـه ؛لخط المصحف ااتباع  

  .(34)باإلطبا 

                                      

، 2/168، والمحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات واإليضـاح عنهـا: 107ينظر: السبعة:  (29)
 . 1/144والبحر المحيط: 

، 4/478، وينظـر: الكتـاب: 107، والسـبعة: 367 ينظر: العقد النضيد، تـح: أيمـن سـويد: (30)
، وشــــــرح 10/51، وشــــــرح المفصــــــل: 1/211، وســــــر صــــــناعة اإلعــــــراب: 2/173واإلبــــــدال: 
 . 233-3/230الشافية: 

 . 367العقد النضيد ، تح: أيمن سويد:  (31)
 . 106-105ينظر: السبعة:  (32)
 . 1/51ينظر: الحجة للقّراء السبعة:  (33)
 . 1/35، والكشف: 107ينظر: السبعة:  (34)
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 اإلتباع 
علـى  ابعـ  وبنـو  فـي اعرف اللغويون العرب القدماء أن لبع  الحركات تأثير   

ة التـي يحصـل حالـالواستعمل هـذا المصـطلح فـي اإلشـارة إلـى  ،(35)ذلك ظاهرة اًلتباع
ر إليهـا بـأكثر اشـيو  ،مـن المواضـيع الصـوتية الخالصـة وهـي .الحركـاتين بـ فيها إتبـاع

اإلتبـاع أو  ،أو اًلتبـاع ،(36)أو اًلنسـجام الحركـي ،التوافق الحركـي :من مصطلح منها
 .(  ( Vowel Harmony:افق المديالتو  أو ،الحركي

، فالكلمــات التطــور فــي أصــوات المــد فــي الكلمــات: ))ظــاهرة مــن ظــواهر وهــي
، تميل في تطورها في أثناء النطق إلـى اًلنسـجام لتي تشتمل على أصوات مّد متباينةا

، وتختلـف اللغـات ّد إلـى صـوت مـّد  خـر مغـايٍر لـهحتى ًل ينتقل اللسان  مـن صـوت مـ
، إذ إن بعضـها بســبب طبيعــة ابين ــ اإلــى هــذا اإلتبـاع اختالف ــ درجــة الميـلواللهجـات فــي 

ـــ ك بنقـــل ، فيســـمح لهـــا ذلـــام تأني ـــ ااألداء البطـــيء يجـــنح إلـــى نطـــق أصـــوات الكلمـــة نطق 
أن ، فــي أصــوات المــد المتواليــة مــن غيــر اللســان مــن الضــم إلــى الكســر، أو إلــى الفــتح

ت أو اللهجــات ذوات األداء الســـريع ، علـــى حــين تجــنح اللغـــايشــعر المــتكلم بثقـــل ذلــك
بوجه عام إلى اإلتباع ومجانسة األصـوات؛ كـيال يثقـل عليهـا اًلنتقـال مـن موضـٍع إلـى 

  .(37) موضٍع  خر بعيٍد((
بعـــ  اللهجـــات مـــن  كـــان يميـــز –أو التوافـــق الحركـــي  –فاًلنســـجام واإلتبـــاع  
ت فــي البدايــة تميــل فلقــد لــوح  أن اللهجــات العربيــة القديمــة التــي كانــ اآلخــر،بعضــها 
في حين كانت لهجات الحضر غير ميالـة إلـى هـذا  الحركات،إلى التوافق بين  اعموم  

                                      

، ولهجـة تمــيم وأثرهـا فـي العربيــة 6-1/3، ومعـاني القــر ن، للفـّراء: 2/255ينظـر: الكتـاب:  (35)
 . 120الموحدة: 

 . 86في اللهجات العربية:  (36)
 . 182، وينظر: البحث الصوتي عند الكوفيين: 183في األصوات اللغوية:  (37)
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ن التوافـــق بـــين الحركـــات كـــان يقتصـــر علـــى لهجـــات أن هـــذا ًل يعنـــي أبيـــد  التوافـــق،

نمــاالباديــة  ــ وا  چ :))قولــه تعــالى :قــال الفــّراء .(38)اقــد يكــون فــي لهجــات الحضــر أيض 

، وأّمــا أهــل البــدو فمــنهم مــن اجتمــع القــّراء علــى رفــع الحمــد ،[2: ]الفاتحــة چپ  پ  
(يقول (، ومـنهم مـن يقـول، ومنهم مـن يقـول: )الحمَد لِل  ( فيرفـع : )الحمـد  لِل  : )الحمـد  لِل 

( فانــه قــال.. وأّمــا مــن خ.الــدال والــالم ــد  : هــذه كلمــة كثــرت علــى فــ  الــدال مــن )الَحم 
ن يجتمــع فــي اســم واحــد مــن أفثقــل علــيهم ؛ ســن العــرب حتــى صــارت كاًلســم الواحــدأل

جتمعــان فــي ، ووجــدوا الكســرتين قــد تبعــدها كســرة أو كســرة  بعــدها ضــمة كالمهــم ضــمة  
، وأّمـا الـذين رفعـوا كون على المثال مـن أسـمائهم، فكسر الدال لياًلسم الواحد مثل إ ب ل

متان مثــل: لعــرب الــذي يجتمــع فيــه الضــالــالم فــانهم أرادوا المثــال األكثــر مــن أســماء ا
ل م والع ق ب، وًل تنكرنَّ   .(39)كالواحدة إذا كثر بهما الكالم(( الكلمتان لَ جعَ ي  ن أ الح 

  .(40) ((األنَّ فيه عموم   أجود؛ الرفع)) أنَّ  السمينورأى  
أحـدهما إذا كـان  دّ التجاور الصـوتي فـي أصـوات المـ أن ، نف اويتضح مما ذكر  
ـــدت لآلخـــر امغـــاير   ـــة مـــن مـــاهنيب تول ـــى اإلتبـــاع وأن التجـــاذب. حال والغايـــة  ،اللجـــوء إل
يـدخل هـذا األمـر ضـمن الحـديث  وقـد .والتوافقتحقيق حالة من اًلنسجام  منه المرجوة

ن الصــوت أأ شــير فــي طائفــة مــن األمثلــة إلــى  إذ ،الــذي تقــدم ذكــره عــن اتجــاه التــأثير
فـي صـوت  ن صوت المـد المتـأخر هـو الـذي يـؤثرأاألول هو الذي يتبع الثاني، أي ))

ــ  Regressive ارجعي ــ االمــّد المتقــدم وهــذا الضــرب مــن اإلتبــاع يســميه المحــدثون إتباع 

                                      

 . 86في اللهجات العربية:  (38)
 . 4-1/3القر ن:  معاني (39)
 . 24العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (40)
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ومثــال ذلــك )الحمــد  س ( بكســر الــدال  ،(41) أي تــأثر الصــوت األّول بالصــوت الثــاني((
  .والالم
ويعنــي  ،ن الصــوت الثــاني هــو الــذي تــأثر بــاألولأأمثلــة أخــرى إلــى  فــي ريوأشــ 

ن اإلتبــاع أونلحــ  فــي هــذا الضــرب )) ،ضــرب اآلخــر مــن اإلتبــاعوهــو ال ،هــو التــابع
 .Progressive)) (42)يكون للصوت األول وهو ما أطلق عليه اإلتباع التقدمي 

 

 

 اإلدغام 
أي هو تقريب صوت من  ،(43)يب الصوتيتقر من ال نوع  ن اإلدغام أًل جرم 

ل ))التماس الخفة وي لَجأ  إليه من أج .صوت ويقع في درجات أقصاها حالة التماثل
 .(44)والحرص على البيان((

غام واإلد   ،))اإلّدغام بالتشديد من ألفاظ البصريين إلى أنَّ  ابن يعي  أشارو 
  .(45) بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين((

))أن َترفع لسانك بالحرفين رفعة  واحدة؛  :وقد أشار السمين إلى اإلدغام بقوله 
(( ألنَّ الناطق بالحرف المدغم ناطق   ل هما ساكن  والثاني متحرّ ك   .  (46)بحرفين أوَّ

                                      

 . 185في األصوات اللغوية:  (41)
 . 184، والبحث الصوتي عند الكوفيين: 185المصدر نفسه:  (42)
 . 2/141ينظر: الخصائص:  (43)
 . 73علم األصوات عند سيبويه وعندنا:  (44)
، وتوضــيح المقاصــد والمســالك: 3/235، وشــرح الشــافية: 10/121ينظــر: شــرح المفصــل:  (45)

والبحـــــث ، 70جهـــــود الكـــــوفيين فـــــي علـــــم األصـــــوات: ، و 4/366، وحاشـــــية الصـــــبان: 6/103
 . 225: إلى علم أصوات العربية والمدخل ،141الصوتي عند الكوفيين: 

 . 401العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (46)
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يـدخل فـي ضـمن مـا التـأثير بـين الصـوتين المـدغمين و من  اوع  اإلدغام ن مثلوي 
 ضـــرب مـــن التـــأثر الصـــوتي هـــوإذ  ،(47)(Assimilation)يصـــطلح عليـــه بالمماثلـــة 

 ،(48)ةإذا كانــت متماثلــة أو متجانســة أو متقاربــ ،يقــع فــي األصــوات المتجــاورة الكامــل،
  .(49)وقيل إن اإلدغام هو تحويل صوتين متتاليين إلى صوت واحد طويل

 ،(50) منهــا )المماثلــة الكاملــة( بجملــة مــن العبــاراتإلــى هــذا المصــطلح يشــار و  
    .فقط (52) مصطلح )المماثلة(ب وقد يشار إليه ،(51) و)المماثلة الكلية(

 :فائدة اإلدغام -

لــيهم أن يســتعملوا ألســنتهم مــن موضــع واحــد ))وذلــك ألّنــه يثقــل ع :ســيبويه قــال 
 ،عليهم أن يّداركوا فـي موضـع واحـد وًل تكـون مهلـة افلّما صار ذلك تعب   ،ثم يعودوا له

 ،(53) وكــان أخـفَّ علــى ألســنتهم ممـا ذكــرت لــك(( ،لتكــون رفعـة واحــدة   ؛كرهـوه فــأدغموا
وقــد  ،(54)فــي تعبيــره وســابق نظريــات علــم الصــوت الحــديثســيبويه مصــيب ن ألحــ  وي

 ،(55) للخفـة(( ا))إنما  ثرت العرب  اإلدغام طلب ـ :في قوله اذهب السمين إلى ذلك أيض  
ّرَع تخفيف  إ)) :اوفي قوله أيض     .(56) ((ان اإلدغام ش 

                                      

 . 151ينظر: األصوات اللغوية )أنيس(:  (47)
 . 232ل إلى علم أصوات العربية: ينظر: المدخ (48)
 . 14ينظر: معجم علم األصوات:  (49)
 .387ينظر: دراسة الصوت اللغوي:  (50)
 . 128، والمدخل في علم األصوات المقارن: 224ينظر: المدخل:  (51)
 . 164ينظر: األصوات اللغوية )أنيس(:  (52)
 . 4/417الكتاب:  (53)
 . 178ينظر: شرح صوتيات سيبويه:  (54)
 . 401العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (55)
 . 480المصدر نفسه:  (56)
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األصـــوات إلـــى نظريـــة  فـــي طائفـــة مـــن دغـــاماإلوأرجـــع الـــدكتور إبـــراهيم أنـــيس  
))اإلنســان فــي نطقــه  أن يــةالســهولة التــي نــادى بهــا )غــورتيز وتنــي( وتؤكــد هــذه النظر 

مــع  ،العضــلي وتلّمــس أســهل  الّســبل دألصــوات لغتــه يميــل إلــى اًلقتصــاد فــي المجهــو 
يصالها إلى المتحدثين معه فهو لهـذا  ،الوصول إلى ما يهدف إليه من إبراز المعاني وا 

بالصعب الشـا  الـذي يحتـا  إلـى مجهـوٍد  ،يميل  إلى استبدال السهل من أصوات لغته
يحــاول  ،ومَثــل  اإلنســان فــي هــذا مثلــه فــي معظــم الظــواهر اًلجتماعيــة ،رٍ عضــلي كبيــ

أّن العـرب  ورأى ،(57) عادة  الوصول إلى َغرضه  من أقصر الط ر   كلما أمكن ذلك((
إذ عــزوا الكثيــر مــن التطــورات  ،قــد أشــاروا إلــى مضــمون هــذه النظريــة فــي أثنــاء كتــبهم

  .(58)الصوتية في العربية إلى ثقل الصوت وخّفته

  :أقسام اإلدغام -

اإلدغـــام  :يقســـم اإلدغـــام علـــى أســـاس كونـــه فـــي كلمـــة واحـــدة أو كلمتـــين إلـــى 
والثـــاني اإلدغـــام  ،المتصـــل وهـــو مـــا وقـــع فيـــه التـــأثر بـــين الصـــوتين فـــي كلمـــة واحـــدة
ى وقـد أشـار إلـ ،المنفصل وهو ما وقع فيه التـأثر بـين الصـوتين فـي كلمتـين منفصـلتين

حسـب علـى ومـن العلمـاء مـن قسـم اإلدغـام  ،(59)للغـة والتجويـدطائفة مـن علمـاء ا ذلك
وهـــو مـــا كــان فيـــه الصـــوت  ،فكـــان علــى ضـــربين اإلدغـــام الصــغير ،الحركــة والســـكون 

هــو مــا كــان فيــه و  ،واإلدغــام الكبيــر .فــي األصــل ااألول مــن الصــوتين المــدغمين ســاكن  
  .(60)غاموأسكن لإلد ،في األصل االصوت األول من الصوتين المدغمين متحرك  

                                      

 . 189-188األصوات اللغوية، )أنيس(:  (57)
 . 189ينظر: المصدر نفسه، )أنيس(:  (58)
 . 10/122، وشرح المفصل: 3/405، واألصول: 4/437ينظر: الكتاب:  (59)
 . 1/195، واإلقناع: 29ينظر: التيسير:  (60)
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ــا، علــى قســمينهــو فيهــا أّمــا قســمته علــى أســاس المخــر  والصــفة ف  إدغــام  أيض 
ـــاربين هـــو  ،(61)أو الصـــفة ،المتمـــاثلين وهـــو اتفـــا  الحـــرفين فـــي المخـــر  دغـــام المتق وا 

 اوقــد زاد علمــاء التجويــد المتــأخرون قســم   ،(62)أو الصــفة ،تقــارب الحــرفين فــي المخــر 
ـــأالمتجانســـين وهـــو  لهـــذا التقســـيم، وهـــو إدغـــام اثالث ـــ ويختلفـــان  ان يتفـــق الحرفـــان مخرج 
  .(63)صفة  

))وهو ينقسم عند القـّراء  :إذ قال ،وقد ذكر السمين ضربين رئيسي ن  في اإلدغام 
دغـــام كبيـــر ،قســـمين إدغـــام صـــغير ثَلـــين ،وا  ـــالكبير ينقســـم قســـمين إدغـــام م  دغـــام  ،ف وا 

ــمّ ي هــذا النــوع مــن اإلدغــام بــالكبي ،متقــاربين نمــا س   ؛ر لتــأثيره فــي تســكين المتحرّ كــاتوا 
وهـذا بخـالف اإلدغـام الصـغير؛ فانَّـه ًل يكـون  ،وألنَّه َيع ـم  إدغـام المتمـاثلين والمتقـاَربين

ل  منهما إًل ساكن   ،إًل في متقاربين وهو في تسـعة أحـرف يجمعهـا قولـك  اوًل يكون األوَّ
ـــا  ،م يتركـــه مـــنهم أحـــد  )ذّل ثـــرب دفنـــت( وكـــل  القـــرَّاء تعرضـــوا لإلدغـــام الصـــغير ولـــ وأمَّ
ومكي وبعضـهم ذكـره مـع  ،اإلدغام الكبير فقد أسقطه جماعة من المصنفين كالمهدوي 

  .(64) الفر  في كل سورٍة((
 ،ويكون في الحـرفين اللـذين يتحـدان فـي الصـفة والمخـر  ،متماثل بيناإلدغام ف
  .(65)مخر ويكون في الحرفين اللذين يتحدان إما في الصفة أو في ال ،ومتقارب
ـ السمين فصال   ردأف قدو  إلـى أبـي عمـرو بـن  ا إيـاهسـب  ان ،باإلدغـام الكبيـر اخاص 
ــاقــ ،العــالء ليــه أ ســن دإ)) :شــامة ول أب ــذ وا   ،نَّ مــداَر اإلدغــام علــى أبــي عمــرٍو فعنــه أ خ 

                                      

 . 3/235، وشرح الشافية: 3/405، واألصول: 4/437ب: ينظر: الكتا (61)
 . 3/235، وشرح الشافية: 3/405، واألصول: 4/445ينظر: الكتاب:  (62)
 )الحمد(.  427، وشرح المقدمة الجزرية: 1/178ينظر: النشر:  (63)
 . 403-402العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (64)
 . 3/235وشرح الشافية: ، 3/405، واألصول: 2/145ينظر: الخصائص:  (65)
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 :وجـــاء فـــي كتـــاب اإلدغـــام ألبـــي عمـــرو ،(66) وعنـــه اشـــت هر مـــن بـــين القـــّراء الســـبعة((
 :وقولـــه ،(67)ًل يحســـنون غيـــره(( ،العـــرب الـــذي يجـــري علـــى ألســـنتها))اإلدغـــام  كـــالم  
 :وينقسم إلى كبير وصغير .اكالثاني مشدد   االلف  بحرفين حرف   :))واإلدغام هو
ـ :فالكبير سـواء كانـا مثلـين أم جنسـين أم  اما كان األول من الحرفين فيه متحرك 

وقيـــل لتـــأثيره فـــي  ،لســـكون لكثـــرة وقوعـــه إذ الحركـــة أكثـــر مـــن ا اوســـمي كبيـــر   ،متقـــاربين
وقيـل لمـا فيـه مـن الصـعوبة وقيـل لشـموله نـوعي المثلـين  ،إسكان المتحرك قبل إدغامه

  .والجنسين والمتقاربين
وكـــل منهمـــا ينقســـم إلـــى جـــائز  اهـــو الـــذي يكـــون األول منهمـــا ســـاكن   :والصـــغير 

  .(68) وواجب وممتنع كما هو مفصل عند علماء العربية((

  :إدغام املتماثلني -

ــ  وصــفة كادغــام النــون فــي النــون  ايقصــد بــه اتفــا  الصــوتين المتعــاملين مخرج 
وعنــد التقــاء المثلــين تحــذف حركــة أولهمــا ويــدغم فــي  ،مّمــا التقــى فيــه مــثالن ،وغيرهمــا
ويقـع  ،(69)ًل يـزول عنـه اواحـد   اومن ثـّم يتخـذ اللسـان عنـد النطـق بهمـا موضـع   ،اآلخر

 إلى ذلك على هذا النحو: السمين وأشار .كلمتين وفي ،هذا اإلدغام في كلمة واحدة
  :إدغام المثلين من كلمة -1

جميـع مـا التقـى فيـه المـثالن مـن كلمـة فـي  لـم يـدغمذكر السـمين أنَّ أبـا عمـرو  

ں  چو ،[42 :]المدثر چمج  جح    مح  جخچ  :ا حرفين فانَّه أدغمهما وهماحاشالقر ن 

                                      

 ،1/255إبراز المعاني:  (66)
، 2/490، وجمــال القــّراء: 661، والمصــباح الزاهــر: 39كتــاب اإلدغــام الكبيــر فــي القــر ن:  (67)

 . 1/275والنشر: 
ــــي القــــر ن:  (68) ــــر ف ــــاب اإلدغــــام الكبي ــــراءات: 41-40كت ــــي الق ــــاع ف ، 1/195، وينظــــر: اإلقن

 . 399ويد: والدراسات الصوتية عند علماء التج
 )الحمد(. 427، وشرح المقدمة الجزرية: 3/405، واألصول: 4/437ينظر: الكتاب:  (69)
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 ،[14: ]فـــــاطر چڱچ  :وأظهـــــر ،[200 :]البقـــــرة  چں  ڻ
أنَّ اصــطالح  إلــى الســمين أشــارو  ،(70)وشــبهه ممــا التقــى فيــه المــثالن مــن كلمــة واحــدة

ألّنهمــا فــي األصــل  ؛القــّراء علــى الحــرفين المتقــدمين بأنهمــا مــن كلمــة واحــدة فيــه نظــر  
ــا كــان الضــمير متصــال   ،الضــمير ومــا اتصــل بــه :مــن كلمتــين ولــم ينفصــل أشــبه  ولّم

والجمـع بـين  ،أّن العّلة في إدغام هذين الحرفين إتباع األثر ثم بّين ،(71)الكلمة الواحدة
وتــوالي المتحركــات فــي )َســَلَكَكم( وثقــل الجمــع فــي  ،مــع ثقــل هــاتين الكلمتــين ،اللغتــين

 :ّن المثلين من كلمة واحدة يدغمهما جميـع العـرب نحـوأوالدليل على  ،(72) )مناسككم(
ذا كانت من كلمتين ففيهما  ( وا  ( و)مفرَّ   .(73)الوجهان)فرَّ

   :إدغام المثلين من كلمتين -2
ـــين مـــن كلمتـــين يكـــون بشـــرو   ـــا منهـــا ،ذكـــر الســـمين أنَّ إدغـــام المثل : أن يكون

ــا  و  ،ان  يكــون األول ســاكن  أفاّمــا  ،فــان  كانــا صــحيحين ،صــحيحين ومعتلــين  أن يكــون  امَّ

ـ ن   ، [28 :]النمـل چڳ  ڳچ  :نحـو ،أدغمـه جميـع العـرب ،افـان  كـان سـاكن   ،امتحرك  وا 
ــ ــاف ،اكــان األول متحرك  ــأا مَّ ــ ،اأو ســاكن   ان  يكــون مــا قبلــه متحرك  جــاز  افــان كــان متحرك 

 ،وكالهمــا حســن ،للثقــل ؛واإلدغــام ،لفصــل الحركــة بــين المثلــين ؛اإلظهــار :فيــه لغتــان
ن  كــان مــا قبلــه ســاكن   .نحــو )َجَعــَل لــك( ــ معــتال   اوا  )دار  :نحــو اجــاز فيــه الوجهــان أيض 

لَّـةالـذي فـي  دّ  للَمـ ؛ي عتّد بالتقاء السـاكنينن وي دغم وًل راشد( ي سكَّ  ن  كـان  ،أصـوات الع  وا 
م موسى( االساكن صحيح     .(74) ي ظهر ًل غير نحو )اس 

                                      

 .410ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (70)
 . 410ينظر المصدر نفسه:  (71)
 .411-410: المصدر نفسهينظر:  (72)
 .4/437ينظر: الكتاب:  (73)
 . 426ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (74)
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  :إدغام املتقاربني -

وًل  ،(75)أو فـي مجموعهمـا ،هو ما تقارب فيـه الصـوتان فـي المخـر  أو الصـفة 
ألنَّ اإلدغـام يكـون بـاخرا   ؛عد جعلهمـا متمـاثلينيمكن إدغام الصوتين المتقاربين إًل ب

والصورتان المتقاربتـان ًل  ،ويكون دفعة واحدة وباعتماد تام ،الصوتين من مخر  واحد
ـ ؛يمكن إخراجهما من مخر  إًل بعد تصييرهما متماثلين  األنَّ لكل صوت منهمـا مخرج 

ألنَّ فيهمـا بعـ   ؛اربهمـاوأنَّ الصـوتين المتقـاربين أجريـا مجـرى المثلـين لتق ،على حـدة
ـــد فيهمـــا مـــن الثقـــل بهـــذا القـــدر فعـــل بهمـــا مـــا فعـــل بـــالمثلين مـــن رفـــع  ،الثقـــل فلمـــا و ج 
المتقـدمين مـن علمـاء  نجـد لمو  ،(76)ليخف النطق بهما ،بالصوتين رفعة واحدة ،اللسان

بــين مصــطلحي )المتقــاربين( و)المتجانســين( وكــان مصــطلح  ن يفرقــو  العربيــة والتجويــد
ـ)المتقا بخـالف علمـاء التجويـد المتـأخرين  ،اربين( عندهم يؤدي معنـى المصـطلحين مع 

  .(77)الذين مّيزوا بين ما يحمله كل من المصطلحين من دًللة
ـــــي دمجـــــه  وكـــــذلك كـــــان فعـــــل الســـــمين  ـــــاربين)ف تحـــــت  (المتجانســـــين)و (المتق

ة إذ ذكــر أنَّ التقــارب يكــون فــي المخــر  خاصــة أو فــي الصــف ،(المتقــاربين)اصــطالح 
 ويجـري  ،فـي كلمـة أو فـي كلمتـين ن  المتقاربين يكـو  إدغام وأنَّ  ،أو يكون فيهما ،خاصة

 .وهذا مشـترك  بـين إدغـام المثلـين والمتقـاربين ،تسكين  المدَغم :هماا حدإ :على مرحلتين
ل إلـى جـنس الثـاني لـتمّكن اإلدغـام  :خرى واأل ة  –قلـب  األوَّ وقـد ي بـَدل  –هـذا هـو الجـادَّ

ـــالًل   :نحـــو ،لالثـــاني لـــألوَّ  ـــَدح ه  أعنـــي اجتمـــاع الحـــاء  –وهـــذا لـــم يقـــع  فـــي القـــر ن  ،ام 

                                      

 . 1/278، والنشر: 446-4/445ينظر: الكتاب:  (75)
 . 3/235ينظر: شرح الشافية:  (76)
 . 1/278ينظر: النشر:  (77)
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الًل   :ي قــال فيهمــا ،امــدح  َعيَنــه :والثــاني ،والهــاء ــَدحّ  يَنــهام  َدحَّ وقــد وقــَع هــذا الثــاني  ،، وام 

ـــه تعـــالى ،فـــي القـــر ن فـــالقّراء علـــى  ،] ل عمـــران[ چہ  ھ   ھ  ھچ  :نحـــو قول
َل للثا  –والنحويون يـأبوَن إدغـاَم مثـل هـذا إًل بَقل ـب  العـين حـاء   ،نياألصل َيقلبون األوَّ

 .(78)ن كان خالف األصلا  و 
وقد فّصل السمين في األصـوات التـي تـدغم فـي مقاربهـا سـواء كانـت مـن كلمـة 

  :كما يأتي ذلك وجاء ذكر ،أو من كلمتين
 :إدغام المتقاربين من كلمة -1

ن المتقــاربين مــن كلمــة إًل القــاف فــي نَّــه لــم يــدغم مــأ إلــى علمــاء التجويــد أشــار 
وجـود حـرٍف  :أحـدهما :، وذكر السـمين أنَّ القـاف تـدغم فـي الكـاف بشـرطين(79)الكاف

ومقاربــة القــاف للكــاف مــن  ،وجــود مــيم جمــٍع بعــد الكــاف :خــرواآل ،متحــرّ ٍك قبــل القــاف
 ،فـــان القـــاف مـــن أقصـــى اللســـان ومـــا فوقـــه مـــن الحنـــك ،المخـــر    : هماأحـــد ،وجهـــين
وذلـــك أنهمـــا مـــن الشـــديدة   : الصـــفة :خـــر واآل ، مـــن ذلـــك قلـــيال     الكـــاف أســـفلومخـــر 

نَّما اشتر  ما ذَكـر مـن تحـر ك مـا قبـل القـاف ووجـود مـيٍم بعـد الكـاف ،(80)المنفتحة  ، وا 
مـا أدغــم مـن المثلــين فـي كلمــة،  نأ إلــى وقــد أشـار ، لتأك ـد الثّ َقــل  بالحركـة ومــيم الجمـع

فــان فيــه  ،[42 :]المــدثر  چمج  جحچ و ،[200 :]البقــرة چڻچ  :نحــو
ل   :األمرين   .(81)وميم الجمع ،تحرك ما قبل األوَّ

                                      

 ،474و 4/451ينظــر: الكتـــاب: ، و 471-470ينظــر: العقــد النضــيد، تــح: أيمــن ســويد:  (78)
  .3/276شرح الشافية: 

 . 1/286، والنشر: 21، والتيسير: 116ينظر: السبعة:  (79)
 . 476-475ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (80)
 . 476ينظر: المصدر نفسه:  (81)
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[ باإلظهـار 5 :]التحـريم چھچ  :وأشار إلى اختالف القّراء فـي قولـه تعـالى 
ــداني قــراءة اإلدغــام قــائال   ،(82)واإلدغــام ــل   ،))وبــه قــرأت   :وقــد رجــح ال وهــو القيــاس  ل ث َق

 :]البقــرة چڻچ ( أحــق مــن إدغــام ھأنَّ إدغــام ) رأىو  ،(83) الجمــع والتأنيــث((

ــأووجــه األحقّ يَّــة   ،[ وغيرهــا21 ــرع تخفيف  ( أثقــل  مــن ھنَّ )أ، وًل شــك انَّ اإلدغــام ش 

ومــن عالمــٍة دالَّــة علــى  ،( مــن تحــرك مــا قبــل القــافڻألن فيــه مــا فــي ) ؛(ڻ)
والمــيَم  ،علــى التأنيــث   ألنَّ النــوَن تــدل   ؛التأنيــث :أحــدهما ،ويزيــد عليــه بســببين ،الجمــع

 .(84)تشديد  النون  خر:واآل ،على التذكير

ــا مــن أظهــر  ( وغيرهــا أحــق بــالتغير وهــو إســكان المـــيم ڻنَّ )أفبســبب  ،وأمَّ
ـ –ن ت غّيـر الكلمـة أفسـوغ ذلـك  ،وحذف صلتها بخـالف نـون جمـع  –باإلدغـام  – اأيض 

  .(85)المؤنث
، وواضـح التـي يقـل فيهـا اإلعـالل نَّ اإلدغام أحسن ما يكـون فـي الكلمـة  أويبدو  
؛ تسـهيال  أجـل التقليـل مـن ثقـل تتـابع المتقـاربينمـن يحـدث  ،نوع من التأثر الرجعيأنه 

  .(86) المبذوللتقليل الجهد العضلي و  لعملية النطق،
   :إدغام المتقاربين من كلمتين -2

حسـب  علـى هـابرتكلمتـين و األصـوات التـي تـدغم فـي مقاربهـا مـن السمين ذكر  
ــــا ترتيبهــــا علــــى المخــــار  :هلــــو ق فــــي ،المخـــار  فالحــــاء والقــــاف والكــــاف والجــــيم  :))وأمَّ

 ،والشــين والضــاد والســين والــدال والتــاء والــذال والثــاء والــراء والــالم والنــون والمــيم والبــاء

                                      

 . 641-640، والسبعة: 479: المصدر نفسهينظر:  (82)
 . 22التيسير: (83)
 . 480ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (84)
 . 481ينظر: المصدر نفسه:  (85)
 . 175ينظر: األصوات اللغوية:  (86)
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الضـاد والشـين  :وذكروا في هذه الحروف مـا ًل يجـوز إدغامـه فـي مقاربـه وهـي خمسـة
كــر إدغــام بعــ   ،(87)ضــم شــفر(( :معهــا قولــكوالــراء والفــاء والمــيم يج ثــم شــرع فــي ذ 

  :الحروف في بعٍ  كما يأتي
  :الحاء -

ہ  ھ   چ :ذكر أنَّ الحاء تدغم في العين فـي موضـع واحـد هـو قولـه تعـالى 

ې  چ  :وتظهــر فيمــا ســواه نحــو قولــه تعــالى ،[ ًل غيــر185 :] ل عمــران چھ  ھ   

ٹ  ٹ  چ [ و45 :] ل عمران  چىئ   ېئ  چ [ وغيرها و229 :]البقرة چې  ى  

نهــا أوذكــر الســمين انَّ العّلــة فــي إدغــام الحــاء فــي العــين  ،[3 :]المائــدة  چٹ  ٹ
ـــــان فـــــي المخـــــر  وهمـــــا مشـــــتر كان فـــــي اًلنفتـــــاح  ،ألنَّهمـــــا مـــــن وَســـــط الَحل ـــــق ؛متقارب

 ألنَّ الحــــاَء أقــــوى مــــن العــــين، ؛والنحوي ــــون َيمنعــــون إدغــــام هــــذا النــــوع ،(88)واًلســــتفال  
َلت  الَعين  حاء  ثمَّ ي دَغم :ويقولون  م أ بد  م  قـوََّة  ،متى أ دغ  وقد ذكر بـأن فـي الَعـين قـوَّة  تقـاو 
ة الموجودان في الَعين ،الحاء   دَّ ر  وبع   الشّ    .(89)وهو الَجه 

أنَّـه و  ؛سـّوغهي فيهـا مـا ألنَّ القـوانين الصـوتية ؛هـذا اإلدغـام وليس ثمة مـانع مـن 
  .(90)والعين إًل في أنَّ األولى مهموسة والثانية نظيرها المجهور ًل فر  بين الحاء

  :القاف والكاف -
 ،(91)ذكر علماء العربية والتجويد أنَّ القاف والكاف ي دَغم كـل منهمـا فـي اآلخـر 
أنَّ القــاف تـ دَغم فــي الكـاف وأنَّ الكــاَف تـ دَغم فــي القـاف بشــر   إلـى ر الســمينشـاوقـد أ

                                      

 .23التيسير:  ، وينظر:491-490د النضيد، تح: أيمن سويد: العق (87)
، شــرح الشــافية: 4/451، وينظــر: الكتــاب: 497ينظــر: العقــد النضــيد، تــح: أيمــن ســويد:  (88)

 .1/290، والنشر: 1/209، اإلقناع: 3/276
 . 433، والممتع: 4/449، والكتاب: 497ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (89)
 . 177األصوات اللغوية: ينظر:  (90)
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لأن  يتحـــرك مـــا قبـــل األ [ مثـــال  101 :]األنعـــام چجب  حب  خبچ  :نحـــو قولـــه تعـــالى ،وَّ

[ 10 :]الفرقــان  چۇئ  ۆئچ و ،إلدغــام القــاف فــي الكــاف مــع تحــر ك مــا قبــل القــاف

ڭ  ۇ  ۇ  چ  :فـان  ســكن مــا قبلهمــا أظهــر نحــو ،مثـال  إلدغــام الكــاف فــي القــاف

ّلـــة هـــذا اإلدغـــام التقـــارب فـــي المخـــر  واًلشـــتر  ،[76 :]يوســـف چۆ  ۆ  اك فـــي وع 
ة واًلنفتاح ه ،(92)الشدَّ دغام القاف في الكاف أحسن من عكس  ألنَّ الكاف أقرب  إلى  ؛وا 

  .(93)والقاف أقرب  إلى الَحل ق ،الَفم  
أّنــه ًل فــر  بــين الصــوتين إًل فــي أنَّ القـــاف ، حــدوث هــذا اإلدغــام وقــد يســّوغ 

وافـق الكـاف فـي وبـذلك ت ،وكذلك جعلوا القاف مهموسـة ،في أقصى الحنك أعمق قليال  
  .(94)هذه الصفة

  :الجيم -
نَّ أر الســـمين ذكـــو  ،(95)علمـــاء التجويـــد أّن الجـــيم ت ـــدَغم فـــي الشـــين والتـــاء يـــرى  

 چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  :حد هما التاء  في قولـه تعـالىأ :الجيم ت دَغم في حرَفين فقط

]الفــتح:  چڃ  ڃچ  :الشــين  المعَجمــة فــي قولــه تعــالى خــرواآل ،[4-3 :]المعــار 
ر   ،وهــي قبـــل المعــار  فـــي الترتيـــب ،[29 ـــؤخَّ م مــا هـــو م  م  فقـــدَّ  ،لكنَّــه ضـــا  عليــه الـــنظ 

( أي قبل المعـار  والوجـه  فـي إدغـام الجـيم فـي  ،(96)ولذلك أشار لها الناظم بعبارة )َقب ل 
ن اإلدغام   ؛وفي بع  الصفات ،الشين اشتراكهما في المخر   ـا إدغـام الجـيم  .فحس  أمَّ

                                                                                                          

 . 1/292، والنشر: 25، والتيسير: 416-3/415، واألصول: 4/452ينظر: الكتاب:  (91)
 . 498ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (92)
 . 498-497ينظر: المصدر نفسه:  (93)
 . 65، وعلم اللغة العام )األصوات(: 185ينظر: األصوات اللغوية:  (94)
 . 1/289، والنشر: 26ير: ينظر: التيس (95)
 . 500ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (96)
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ليـا ؛ء بعيدة  عن الجيمفالتا ،في التاء  ،ألنها َتخر  من َطَرف اللسـان وأصـول  الثنايـا الع 
َمــت  فــي التــاء لق ربهــا مــن الشــين َمــت  الجــيم فــي الشــين أ دغ  ــا أ دغ   –ألنَّ الشــين  ؛لكــن َلمَّ

ـــل  بمخـــر  التـــاء –بمـــا فيهـــا مـــن التفشـــي  ة واًلســـتفال   ،تتَّص  ـــدَّ مـــع اشـــتراكهما فـــي الشّ 
ـ ؛بالى ب ب عد المخر وًل ي   ،واًلنفتاح   ـَد منـه مخرج  وشـاَركه فـي  افالحرف  قـد ي ـدَغم فيمـا َبع 
فة   ولـم يـذكر أنَّ الجـيم تـ دَغم فـي  ،(98)وذكر سيبويه أنَّ الجيم ت دَغم في الشين ،(97)الصّ 
ـــــاء ز لتباعـــــد مخرجيهمـــــا ،الت ـــــه تجـــــو  وتحقيقـــــه إخفـــــاء  ،وقـــــد وصـــــفه ابـــــن البـــــاذ  بأنَّ
   .(100)قبيحووصفه بعضهم بال ،(99)الحركة

  :الشين -
فكرهـــوا إذهابـــه  ،األنَّ فيهـــا تفشـــي   ؛النحويـــون يمنعـــون إدغـــام الشـــين فـــي مقاربهـــا 
وألنَّ مخرجهـــا اســـتطال لرخاوتهـــا حتـــى اتصـــل بمخـــر  الطـــاء فبعـــدت عـــن  ؛باإلدغـــام
زوا إدغامها فـي السـين بـاختالف وَّ أمَّا علماء التجويد فقد ج ،(101)ولم تدغم فيها ،الجيم
مــــت  فــــي موضــــٍع واحــــد وهــــو قولــــه تعــــالى رذكــــو  ،(102)بيــــنهم  :الســــمين أنَّ الشــــين أ دغ 

ن كانت   –ووجه  إدغام  الشين في السين  ،[42 :]اإلسراء چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈچ وا 
ليـا  ،الشين  من وَسط اللسـان ومـا فوَقـه مـن الَحَنـك   والسـين  مـن َطَرف ـه وأ صـول الثنايـا الع 

ـــل  بمـــا َيقـــر ب  مـــن مخـــر  الســـين مـــع أنَّ الشـــين بمـــا فيهـــا مـــن التفشـــي – وه مـــا  ،تتَّص 
ـي  ،فـي الهمـس والرَّخـاوة واًلنفتـاح واًلسـتفال امشتركان أيض   م  َتَفشّ  وضـمير السـين ي قـاو 

                                      

 . 501ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (97)
 . 4/452ينظر: الكتاب:  (98)
 . 453، والممتع: 201-1/200ينظر: اإلقناع:  (99)
 . 1/290ينظر: النشر:  (100)
 . 3/227، واألصول: 4/448ينظر: الكتاب:  (101)
 . 1/292، والنشر: 28ينظر: التيسير:  (102)
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 ،فاًلنتشار في مخـر  الشـين قربهـا مـن مخـر  السـين وسـوغ وقـوع اإلدغـام ،(103)الشين  
(())وبـا :اإلدغام واإلظهار بقوله :الوجهين وقد جّوز الداني ويلحـ   .(104)لوجهين قـرأت 

 ،(105)فــي موضــع واحــد مختلــف فيــه الكــريم اإلدغــام فــي القــر ن النــوع مــن هــذامجــيء 
 .(106)من الناحية الصوتية وأنَّه يمكن تسويغه

  :الضاد -
وقـــد  ،(107)لمـــا فيهـــا مـــن اًلســـتطالة ،منــع النحويـــون إدغـــام الضـــاد فـــي مقاربهــا 

ــطجع :يجــّوز ســيبويه إدغامهــا فــي الطــاء فــي اًلتصــال فــ ًلتصــالهما  ؛اطََّجــع فــي اض 
إدغامهـــا فـــي مقاربهـــا  وجـــوز علمـــاء التجويـــد .(108)واتفاقهمـــا فـــي اإلطبـــا  واًلســـتعالء

مــت  فــي الشــين فــي موضــٍع  الســمين ذكــرو  ، (109)علــى اخــتالف بيــنهم أنَّ الضــاد أ دغ 

ظهــار فيمــا عــداه نحــو  ، [62 :]النــور چڤ  ڦچ  : هــو قولــه تعــالى ، واحــد وا 

[، والوجـه  فـي 73 :]النحـل چڀ  ڀچ  ،[26 :]عـبس چۋ  ۅچ  :قولـه تعـالى
ـ ،إدغام الضاد في الشين أنَّ الشين من وسط اللسان والضاد مـن أقصـى حافَّت ـه  اوأيض 

ـــي    ،فكانـــت أزَيـــَد مـــن الضـــاد ،مـــن اســـتطالة الضـــاد واســـتطالة  أشـــدّ  افـــانَّ فـــي الشـــين َتَفشّ 
ــد نَّ مــا روي مــن إدغــام أهـــ( 392توذكــر ابــن جنــي ) .(110)واألنقــص  ي ــدَغم فــي األزَي

                                      

 . 503-502ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (103)
 . 2/405جامع البيان للداني:  (104)
 . 186ينظر: أثر القراءات في األصوات والنحو العربي:  (105)
 . 176ينظر: األصوات اللغوية:  (106)
 . 3/274، وشرح الشافية: 1/214ينظر: سر صناعة اإلعراب:  (107)
 . 4/470ينظر: الكتاب:  (108)
 . 1/293، والنشر: 28ينظر: التيسير:  (109)
 . 503ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (110)



24 

 

ألنَّ  ؛امتنــاع إدغــام الضــاد فــي مقاربهــا فــي ةعلَّــالو  .(111)الضــاد فــي مقاربهــا لغــة شــاذة
طباق     .(112)وليس في مقاربها ما يشاركها في هذا ،واستعالء افيها استطالة وا 

ولعـل منـع هـذا النـوع  .(113)اإلدغام إًل في مثـال واحـد مختلـف فيـهولم يرد هذا  
 ،إدغــام أصــوات اإلطبــا  فــي مقاربهــا دغــام أو عــدم تجــويزه ناشــب مــن صــعوبةمــن اإل

نَّ الصــوت المــدغم ومعلــوم أ ،نهــا تحتــا  إلــى جهــد كبيــر مــن أجــل فنائهــا فــي غيرهــاأل
 .(114)أكثر من مرحلة قبل إذهابه في غيرهبيمّر 

  :السين -
 وًل تــدغم ،دغم فــي بعــ يــ بعضــها النحويــون إلــى أنَّ أصــوات الصــفير ذهبيــ 
علماء التجويـد  وذهب ،(115)ألنَّ اإلدغام يذهب صفيرها ؛في غيرها من األصوات هي
وذكـر السـمين  .(116)وتـدغم فـي الشـين بـاختالف بيـنهم ،أنَّ السين تـدغم فـي الـزاي إلى

مــت  فــي الــزاي فــي موضــٍع واحــٍد بــال خــ ٹ  چ  :قولــه تعــالى فــي ،فالأنَّ الســين أ دغ 

ٿ  چ :ن بخــالف فــي قولــه تعــالىوتــدغم فــي الشــي ،[7 :]التكــوير چڤ  ڤ

ووجـــه  إدغـــام الســـين فـــي الـــزاي أنَّهمـــا مـــن طـــرف اللســـان  ،[4 :]مـــريم چٹ  ٹ
ليـــا ـــ ،فهـــذا التقـــارب فـــي المخـــر  والصـــفة ،وأصـــول  الثنايـــا الع  فـــي  اوه مـــا يشـــتركان أيض 

ر ،اًلنفتــاح واًلســتفال  والصــفير هــا فــي الشــين مــا  ،وفــي الــزاي َمزيَّــة  بــالَجه  ووجــه  إدغام 
م في إدغـام الشـين فـي السـين ـن ه؛ لق ـوَّة  الشـين  ،تقدَّ س  دغام هـا فـي الشـين متََّفـق  علـى ح  وا 

                                      

 .10/140، وينظر: شرح المفصل: 1/214ينظر: سر صناعة اإلعراب:  (111)
 . 438ينظر: الممتع:  (112)
 . 188ينظر: أثر القراءات في األصوات والنحو العربي:  (113)
 . 176ينظر: األصوات اللغوية:  (114)
 . 3/278، وشرح الشافية: 4/464ينظر: الكتاب:  (115)
 . 1/292، والنشر: 28ينظر: التيسير:  (116)
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ــيها  :نيحــرف فــي الســينبادغــام  ،وقــد رجــح أبــو عمــرو الــدانيّ  قــراءة اإلدغــام ،(117)بَتَفشّ 

وعليــه  ،))وباإلدغــام قــرأت   :ال  ئقــا ،( بخــالفٹ  ٹو) ،( بــال خــالفڤ  ڤ)
)) ل  لَّـة  اإلظهـار أنَّ الكلمـَة َخفَّـت  بتخفيـف الهمـزة ،اإلدغام ما تقـدموعّلة  ،(118) أ َعوّ   ،وع 

والقــّراء متفقــون علــى إظهــار الســين عنــد الشــين  ،(119)فاسـتغنت  عــن التخفيــف باإلدغــام

لخفــــة اللفــــ  بفتحهــــا بعــــد  ،[44 :]يــــونس چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  :فـــي قولــــه تعــــالى
  .(120)السكون 

  :الدال -
 ،)التــــاء :الـــدال تــــدغم فـــي عشـــرة أصـــوات هـــي أنَّ  إلـــى علمـــاء التجويـــد أشـــار 
 . (121) والظـــاء( ،والضـــاد ،والصـــاد ،والشـــين ،والســـين ،والـــزاي ،والـــذال ،والمـــيم ،والثـــاء

والسـين  ، [187 : ]البقـرة چڑ   ڑژ  ژچ  :أنَّها تـدغم فـي التـاء نحـو السمين ذكرو 

 ،غيرهــا[ و 52 :]البقــرة چڇ  ڇ  ڍچ  :وذال نحــو ،[43 :]النــور چمج  جح  چ  :نحــو

ٻ  پ  چ  :والضــــاد نحــــو ،[ وغيرهــــا26 :]يوســــف چڻ  ڻچ :والشــــين نحــــو

 ،[18 :]اإلســـراء چڀ  ڀ  ڀ   ڀچ  :والثـــاء نحـــو ،[ وغيرهـــا21 :]يـــونس چپ

 :]مـــريم چڌ   ڎ  ڎچ  :والصـــاد نحـــو ،[35 :]النـــور چې  ېچ  :والـــزاي نحـــو

 چۇئ   وئەئ    وئچ  :والجيم نحو ،[39 :]المائدة چڦ  ڦ  ڄچ  :والظاء نحو ،[29

                                      

 . 506ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (117)
 . 29التيسير:  (118)
 . 506ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (119)
 . 506د النضيد، تح: أيمن سويد: ، والعق1/292ينظر: النشر:  (120)
ـــداني تســـعة بـــاخرا  الشـــين ، 1/291، والنشـــر: 1/92ينظـــر: إبـــراز المعـــاني:  (121) وجعلهـــا ال

 .30ينظر: التيسير:  ،منها
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ــَلت   التقــارب فــي المخــر   :والوجــه  فــي إدغــام الــدال فــي هــذه األحــرف ،(122) [28 :]ف صّ 
ــا التــاء  فانَّهــا مــن مخــر  الــدال ،بــين الــدال وهــذه األصــوات وهــو مــن َطــَرف اللســان  ،أمَّ

ة ،وأصول  الثنايا العليا ـدَّ ـا السـين  فقريبـة   ،وه ما يشتركان في اًلنفتاح واًلسـتفال  والشّ   وأمَّ
وه مــا يشــتركان فــي  ،ألنَّهــا مــن َطــَرف اللســان وأصــول  الثنايــا العليــا ؛مــن مخــر  الــدال

ة ـــدَّ ـــدال ،اًلنفتـــاح واًلســـتفال  والشّ  ـــة  مـــن مخـــر  ال ـــا الســـين  فقريب ألنَّهـــا مـــن َطـــَرف  ؛وأمَّ
ليــا وهمــا مشــتركان فــي اًلنفتــاح واًلســتفال وصــفير الســين  ،اللســان ومــا بــين الثنايــا الع 

م  ج ـــدالي قـــاو  ـــة  منهـــا ،هـــر ال ـــذال  فقريب ـــا ال ـــدها فـــي المخـــر  بقليـــل ؛وأمَّ وهمـــا  ،ألنَّهـــا َبع 
ن كانــت شــديدة مجهــورة  فالــذال مــن مخــر   ،مشــتركان فــي اًلنفتــاح واًلســتفال والــدال  وا 

َة الــدال وجهرهــا ،والظــاء  مطبــق  مسـتعل ،الظـاء ـدَّ ـا الشــين  فمــن وَســط  ،فقــاَوم ذلــك ش  وأمَّ
ــيها إلــى مخــر  الــدالوتتَّصــل  بتَ  ،اللســان  ،وهمــا مشــتركان فــي اًلنفتــاح واًلســـتفال   ،َفشّ 

ــَر الــدال ويزيــد  عليــه م  َجه  ــيها يقــاو  ــة  اللســان ،وتفشّ  ــا الضــاد  فمــن أقصــى حافَّ لكــن  ،وأمَّ
، وتزيــد  الضــاد  باإلطبــا   ،تســتطيل  إلــى مــا يلــي األضــراس ــر  وهمــا مشــتركان فــي الجه 

ـدها بقليـل ؛الثاء  فقريبة  منها وأمَّا ،واًلستعالء  واًلستطالة وه مـا مشـتركان فـي  ،ألّنها َبع 
ــر فــي ذال تها مــا ذ ك  ــدَّ ــَر الــدال  وش  م  َجه   ،ألنَّهــا مــن مخرجهــا ؛اًلنفتــاح واًلســتفال وي قــاو 

ـر  وتزيـد  الـزاي   ،وأمَّا الزاي  فهي قريبة  منها وهما مشتركان في اًلنفتاح واًلستفال  والَجه 
ف ير وفي الصاد إطبا   واستعالء  وصفير  يقابل  ما فيهـا  ،ا الصاد  فقريبة  منهاوأمَّ  ،بالصَّ

ة ــدَّ ــ ،مــن الجهــر والشّ  ــا الظــاء فقريبــة  منهــا أيض  وتزيــد   ،وهمــا مشــتركان فــي الجهــر ،اوأمَّ
ـــر   ،الظـــاء  باإلطبـــا  واًلســـتعالء وأّمـــا الجـــيم فشـــاركتها فـــي اًلنفتـــاح واًلســـتفال  والَجه 

                                      

 . 508ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (122)



27 

 

ة   ــدَّ بــالمخر  أو فــي صــفة أو أكثــر مــن  فالــدال تقــارب هــذه األصــوات ،(123)اَفــآفتك ،والشّ 
 .صفات الدال

  :التاء -
 ،والــذال ،)الطــاء :ذكــر علمــاء التجويــد أّن التــاء تــدغم فــي عشــرة أصــوات هــي 
وتــــابع  ،(124) والــــزاي( ،والصــــاد ،والســــين ،والجــــيم ،والشــــين ،والضــــاد ،والظــــاء ،والثــــاء

 ،َغم فــي عشــرة أصــوات ســواء أكانــت بعــد متحــرك أم ســاكنالســمين فــأخبَر أنَّ التــاء ت ــد

چ  :إذ تـدغم فـي الطـاء نحـو قولـه تعـالى ،وقد جاء في بع  األصوات منها الوجهان

ـــذال نحـــو ،[29 :]الرعـــد چٻ  ٻ ـــذاريات چې  ېچ  :وال  ، [1 : ]ال

 چڍ      ڌ  چ والظاء نحو:  ،[79 :] ل عمرانچڃ  ڃ  ڃچ  :والثاء نحو

چ  :والشـــين نحـــو ،[1 :]العاديـــات چگ  ڳ  چ  :لضـــاد نحـــووا ،[97 :]النســـاء

 ،[93 :]المائــــدة چژ   ژ  ڑ  چ :والجــــيم نحـــو ،[4 :]النــــور چگ     گ

 :]النبـأ چچ  چچ  :والصـاد نحـو ،[11 :]الفرقـان چىئ  یچ  :والسين نحـو

  .(125) [73 :]الزمر چۇ   ۆ  ۆچ  :والزاي نحو ،[38
فاقتصــر  ،ت مــا تقــدم فــي فصــل الــدالوالوجــه فــي إدغــام التــاء فــي هــذه األصــوا 

كــر الصــفات علــى الترتيــب ــا الســين فمشــاركة للتــاء  فــي اًلنفتــاح واًلســتفال   ،علــى ذ  أمَّ
ة  يقاب ل ها صفير ال ،والهمس دَّ وأمَّا الذال فتشـارك ها فـي اًلنفتـاح  ،آين فتكافسوفي التاء ش 

َة التـــاء ،واًلســـتفال   ــــدَّ ـــا ال ،وفـــي الـــذال جهـــر يقابـــل ش  شـــين  فتشـــاركها فـــي اًلنفتــــاح وأمَّ

                                      

، 435-4/433، والكتـــــــاب: 510-508ينظـــــــر: العقـــــــد النضـــــــيد، تـــــــح: أيمـــــــن ســـــــويد:  (123)
 .402-3/400واألصول: 

 . 1/287، والنشر: 32-31ينظر: التيسير:  (124)
 . 519-518ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (125)
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َة التـاء ،واًلستفال والهمـس ـي الشـين  ي قاب ـل  ب شـدَّ ـر  مـا  ،وَتَفشّ  وأمَّـا الضـاد  ففيهـا مـن الَجه 
َة التـــاء   ـــدَّ م  ش  ـــا الثـــاء  المثلَّثـــة  ،ويزيـــد  عليهـــا باإلطبـــا  واًلســـتعالء واًلســـتطالة ،ي قـــاو  وأمَّ

ــا  ،ولــيس فيهــا مــا يقــاوم شــّدة التــاء ،فتشــارك ها فــي اًلنفتــاح واًلســتفال  والهمــس   لكــن لمَّ
،  ،كانــت مــن مخــر  الــذال َجــَرت  َمجراهــا ــا الــزاي فتشــارك ها فــي اًلنفتــاح واًلســتقال  وأمَّ
ــس   ،ويقــاوم  شــّدة التــاء  صــفير  الــزاي وجهرهــا ــا الصــاد  فتشــارك ها فــي الَهم  وصــفيرها  ،وأمَّ

م  شــدتها ـا الظــاء  فجهرهـا قابــل شـدَة التــاء   ،ءوتزيـد  عليهــا باإلطبـا  واًلســتعال ،ي قـاو   ،وأمَّ
وأمَّا الجيم  فتشارك ها في اًلنفتاح واًلستفال والشـّدة  ،وزادت الظاء  باًلستعالء واإلطبا   

ر   ة   ،وتزيــد  بــالَجه  ــا الطــاء  فتشــاركها فــي الشــدَّ وتزيــد  باإلطبــا  واًلســتعالء  والجهــر  ،وأمَّ
عـن أنَّ التـاء تتفـق مـع  فضـال   ،غ هـذا اإلدغـامسـو مفالتقـارب فـي المخـر   .(126)والقلقلة  

واإلدغــام فــي جميــع مــا ذكــر  ،هــذه األصــوات بصــفة أو أكثــر ممــا جعــل اإلدغــام أقــوى 
نَّمــا كــان  ،ألنَّ أصــل اإلدغــام فــي أصــوات الفــم وطــرف اللســان ،أحســن مــن اإلظهــار وا 
ــــى لكثرتهــــا ــــذلك حســــن اإلدغــــام فــــي هــــذه  ،ومــــا كثــــر اســــتدعى التخفيــــف ،فيهــــا أول فل

 .(127)األصوات
ـــك  ـــدال وهـــذه و التقـــارب أن  ومعنـــى ذل ـــين ال التجـــانس فـــي المخـــار  والصـــفات ب

فعنــد إدغــام التــاء فــي الــذال يجــب انتقــال مخــر  التــاء إلــى  ســبب اإلدغــام؛ األصــوات
مخـــر  األصـــوات اللثويـــة مـــع الســـماح للهـــواء بـــالمرور حـــين النطـــق بهـــا لتصـــبح رخـــوة 

إدغامهـا فـي الجـيم فبجهـر التـاء  مـاأ ،دث اإلدغـاموبهذا تماثل التـاء الـذال فيحـ ،كالذال
وبهـذا تلتقـي  ،ثم ينتقل مخرجها من أصول الثنايا العليا إلـى وسـط الحنـك ،فتصير داًل  

                                      

 . 517-516ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (126)
 . 445، والممتع: 4/462ينظر: الكتاب:  (127)
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ــــالجيم ــــدال فــــي الصــــفة وبهــــذا ي ؛ب ــــى ال  حصــــلألنَّهــــا أقــــرب أصــــوات وســــط الحنــــك إل
 .(128)اإلدغام

  :الثاء -
 :فتــدغم فــي التــاء نحــو ،خمســة  أحــرفٍ  ذكــر الســمين أنَّ الثــاَء المثلَّثــة ت ــدَغم فــي 

 : ]القلــــم چٿ  ٿٿچ  :والســــين نحــــو ، [65 : ]الحجــــر چۋ  ۋچ 

والشـــين  ، [ ولـــيس غيـــره14 : ] ل عمـــران چۓ  ۓےچ  : والـــذال نحـــو ،[44

 ،[24 :]الــذاريات چۈ  ۈچ  :والضــاد نحــو ،[58 :]البقــرة چپ  پچ  :نحــو
هــا فــي هــذه األحــرف ألنَّ الثــاء  مــن طــرف اللســان  ؛تقــاربال إنمــا هــو والوجــه  فــي إدغام 

ليـــا ـــذال  مثلهـــا ،وأطـــراف الثنايـــا الع  والضـــاد  مـــن  ،وكـــذا الســـين   ،والتـــاء  قريبـــة منهـــا ،وال
والشـين  مـن وَسـط  ،ل ما فيها مـن اًلسـتطالة ؛وتتصل بمخر  الثاء ،أقصى حافة اللسان

ـيها تتَّصـل  إلـى مخـر  الظـاء ،اللسان نَّ الثـاء تتفـق مـع هـذه عـن أ فضـال   ،إًل أّنها بتفشّ 
 .(129)األصوات ببع  الصفات

  :الذال -
 ،[3 :]الجـــن چڦ    ڦچ  :نَّ الـــذال ت ـــدَغم فـــي الصـــاد نحـــوأذكـــر الســـمين  

ووجــه إدغامهــا التقــارب  ،[63 ،61 :]موضــعان الكهــف چی  جئ  چ  :والســين نحــو
فير يقابـل  ومـا فيهمـا مـن الصـ ،مع مشاركتها لهما في الرخـاوة –الدال  المشار إليه في

ـر   دغـام الـذال والثـاء  ،(130)وتزيـد  الصـاد  باإلطبـا  واًلسـتعالء   ،ما في الذال من الَجه  وا 

                                      

 . 179-178ينظر: األصوات اللغوية:  (128)
، والنشـــر: 31، وينظـــر: التيســـير: 535-534أيمـــن ســـويد: ينظـــر: العقـــد النضـــيد، تـــح:  (129)

1/289. 
 .1/292، والنشر: 32، وينظر: التيسير: 535ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (130)
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ألنَّ اإلدغــــام أصــــله فــــي أصــــوات طــــرف  ؛فــــي هــــذه األصــــوات أحســــن مــــن اإلظهــــار
 .(131)اللسان

  :الراء والالم -
ن ألنَّ اإلدغــــام ي ــــذه ب  مــــا فــــي الــــراء مــــ ؛منــــع ســــيبويه إدغــــام الــــراء فــــي الــــالم 
عنــدما تــدغم فيهــا  األنَّهــ ؛وأجــاز الكســائي والفــّراء إدغــام الــراء فــي الــالم ،(132).التكريــر

وهـي مقاربـة  ،الم بعـدهافـ ،ولف  الالم أسهل من أن  تأتي براء فيها تكرير ،اتصبح ًلم  
 .(133)فيصير كالنطق بثالثة أحرف من موضع واحد ،للف  الراء
 :همــا ،لــراء ت ــدَغم فــي الــالم بشــرطينأنَّ ا إلــى وعلمــاء التجويــد الســمين وذهــب 

ے  ۓ  چ  ،[32 :]إبـراهيم چائ  ەئچ  :وعدم سكون مـا قبلهـا نحـو ،عدم فتحها

 چپ  پ   ڀچ  :نحو ،فاذا انفتحت بعد ساكٍن وجب اإلظهار ،[78 :]هود چ ۓ

واستثنى كلمة )قال( بحيث ت دَغم  ًلم ه في الراء وان كانـت مفتوحـة  بعـد  ،[10 :]الحاقة

 [30 :]البقـــرة  چٱ  ٻ  ٻچ و ،[23 :]المائـــدة چەئ  وئچ  :نحـــو ،ســـاكنٍ 
ــــه  ،(136)ولقــــوة مــــدة األلــــف ،(135)وذلــــك لكثــــرة دور  هــــذه الكلمــــة مــــع الــــراء ؛(134) ووج 

                                      

 . 446، والممتع: 4/462ينظر: الكتاب:  (131)
 .1/193ينظر: سر صناعة اًلعراب:  ، و4/448ينظر: الكتاب:  (132)
 .3/274، وشرح الشافية: 10/143ينظر: شرح المفصل:  (133)
، والنشـــر: 31، وينظـــر: التيســـير: 540-536ينظـــر: العقـــد النضـــيد، تـــح: أيمـــن ســـويد:  (134)

1/292-293. 
 . 1/294ينظر: النشر:  (135)
 . 32ينظر: التيسير:  (136)
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نَّما أ ظه را حيث  ف ت حا بعد سـاكٍن لخفـة اللفـ . تقارب في المخر الاإلدغام  فمـن  ،(137)وا 
 .لقياسل اي  راعكان ممن لم يدغم و  ،دغم مال إلى تسهيل النطقأ

  :النون  -
مـن طـرف  ،تقـارب المخـار ل ،أنَّ النون ت دَغم في الراء والـالم إلى سيبويه أشار 
أنَّ النـون تـدَغم فـي الـراء  والـالم بشـر    السـمين ذكر. و (138)واًلتفا  في الشدة ،اللسان

 :]البقـرة  چڄ  ڃ  ڃچ و ،[111 :]الشـعراء چجخ  حخچ  :نحـو ،أن يتحرََّك ما قبلهـا

 :]الزخـرف چۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  :حينئـٍذ نحـو َغم  ي ـدفان سكن ما قبلها لم  ،[187
ن سـَكن مـا قبلهـا ،[32 ( فـان النـون فيهـا تـ دغم فـي الـالم وا  ن   :نحـو ،واستثنى كلمة )َنح 

ـــا  ،(139)ولكثـــرة الـــدَّور   ،ثَقل هـــا بالضـــمَّةبســـبب  ،[133 :]البقـــرة چۇئ  ۇئ  ۆئچ  أمَّ
 عـن فضـال  ، (140) ي التقارب في المخـر  والصـفةفه ،وجه إدغام النون في الراء والالم

  .(141)أنَّ هذه األصوات الثالثة تتَّصف بأنَّها من أوضح األصوات الساكنة في السمع
  :الميم -

ـ ؛منـع النحويـون إدغـام المـيم فـي البـاء  فــاذا  ،بعـد البـاء األنَّهــم يقلبـون النـون ميم 
ـــروه الســـمين وذهـــب  ،(142)ه مـــن النـــون ألنَّهـــم يفـــرون إليـــ ؛وقـــع المـــيم مـــع البـــاء لـــم يغّي

 ،ن تكــون بعــد حركــةٍ أبشــر    ،خفــى فيهــاأنَّهــا ت ســَكن  قبــل البــاء  وت إلــى ،علمــاء التجويــدو 

                                      

، واألصــــول: 4/433، والكتــــاب: 538-536ينظــــر: العقــــد النضــــيد، تــــح: أيمــــن ســــويد:  (137)
3/400-402 . 
 . 4/452: الكتاب: ينظر (138)
 . 295-1/294، والنشر: 32ينظر: التيسير:  (139)
-1/294، والنشـر: 32، وينظـر: التيسـير: 541ينظر: العقد النضيد، تح: أيمـن سـويد:  (140)

295. 
 . 184ينظر: األصوات اللغوية:  (141)
 . 3/428، واألصول: 4/447ينظر: الكتاب:  (142)
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چ [، 1 :]القيامـة چژ  ژ  ڑچ  :وسواء  كانت حركت ها هي حركة إعراب أم بناٍء نحـو

ڃ  ڃ  ڃ  چ  :فــان ســَكن مــا قبلهــا أظهــرت نحــو ،[48 :]غــافر چائ  ەئ  ەئ

))والقـراء  :نـه لـيس بادغـام فقـالأوقد ذهب الـداني إلـى  ،[249 :قرة]الب چچ  چ
إلـى السـمين  أشـارو  ،(143) ًلمتناع القلب فيه(( ؛يعبرون عن هذا باإلدغام وليس كذلك

ــوف   علــى بقــاء غ نَّــة المــيم  أنــه  ولــم يحــاف  علــى غنــة النــون حــين أ دغمــت فــي الــراء  ،ح 
ن البــاء أقــوى أعــن  فضــال   ،الــالم محمولــة  عليهــاو  ،نَّ فــي الــراء قــوة  بــالتكريرأل ؛والــالم  

ة  كما فـي  ،ألن الباء حرف  شدةٍ  ؛من الميم ة  ففي الباء قوة الشدَّ والميم بين الرّ خوة  والشدَّ
 .(144)الراء قوَّة  التكرير  

  :الباء -
ـــه تعـــالىإلـــى أالســـمين  أشـــار  ـــاَء ت ـــدَغم  فـــي المـــيم فـــي قول ڑ  ک  چ  :نَّ الب

 :]البقـــرة چڇ  ڇ  ڇ  چ  :وتظهـــر فيمـــا ســـواه نحـــو ،(145) [284 :]البقـــرة چک

والوجــه  فــي إدغــام البــاء فــي  ،(146) [181 :] ل عمــران  چڀ  ٺ  ٺ  چو ،[26
وذلـــك أنَّهمـــا مشـــتركان فـــي المخـــر  واًلنفتـــاح  ؛المـــيم للتقـــارب فـــي المخـــر   والصـــفات

ــر   ة   ،واًلســتفال  والَجه  ــدَّ ــة  وش  ةٍ وفــي المــيم غنــ ،وفــي البــاء َقل َقَل ــدَّ نمــا  ،(147)ة  وبعــ  ش  وا 
(( دون غيـــره  ـــه –اخـــتصَّ ))يعـــذب  ـــه مشـــددة  وضـــمّ  ًلم  ـــَل بكســـر َعين  ( َثق   ،ألن )يعـــذب 

                                      

 .1/294، والنشر: 547تح: أيمن سويد:  ، وينظر: العقد النضيد،32التيسير:  (143)
 . 547ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (144)
(، والعنكبـوت، 40و 18(، والمائدة، اآليتان )129في خمسة مواضع:  ل عمران، اآلية ) (145)

 (. 14(، والفتح، اآلية )21اآلية )
 . 550-549ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (146)
، 3/428، واألصــــول: 4/447ينظـــر: الكتــــاب: ، و 550-549: مصــــدر نفســــهالينظـــر:  (147)

 .1/287، والنشر: 31والتيسير: 
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فّ ــف باإلدغــام فهــو واجــب   ،(148)ســاكن البــاء 284 :ألنَّ )يعــذب( فــي البقــرة :وقيــل ،فخ 
َم غيره ن لم تسك ،اإلدغام  فأ دغ  إمَّـا م ماث ـل  أو  :علل بأنَّه قـد جـاَوره مـدَغمقد يو  ،ن باؤه  وا 

ـــــ  ،م قــــار ب ــــر ن  ب ــــه َيقت ــــك ألنَّ ــــوت چٴۇ   ۋ  ۋچ وذل ـــــ ،[ 21 :]العنكب ڈ  ژ  چ وب

ــــدة  چژ َم مــــا جاورهمــــا ،فهمــــا مــــدَغمان ،[40 :]المائ ــــه  ،فــــأ دغ  وهــــذا مــــا ذهــــب إلي
  .(149)الداني

علـى مـدى  ، وهي دليل قاطعفي اإلدغام السمينمنهج  هذه صورة واضحة من
فيهـــــا،  صـــــفاتالمخـــــار  و وفهمـــــه الـــــدقيق لل ،األصـــــوات العربيـــــةلخصـــــائص اســـــتيعابه 

 .التماثــل الصــوتيو  المقاربــة عمليــةمــع هــذه الخصــائص  الرابطــة بــين عالقــةطبيعــة الو 
الـدرس الصـوتي العربـي القـديم بوجـه  في  حالة من النضج وهذا أمر يدل على 
ـ لديهم تعكـس دراسة اإلدغام عام، وأن  برهـان علـى ذلـك وأكبـر ،اوسـليم   اواضـح   امنهج 

لي عـرف منهـا مـا  ،(150)جعلهم مقّدمة اإلدغام بيان المخار  والصفات لألصوات العربية
هم  فضال   ،وما يحسن إدغامه وما ًل يحسن ،ي دغم من األصوات وما ًل يدغم عـن عـدّ 

يقـوم بـه النـاطق كلمـا أراد السـهولة  ،من مطالب الذو  اًلستعمالي للغة ااإلدغام مطلب  
  .في النطق

                                      

 . 85قرأ أبو عمرو باسكان الباء في موضع البقرة المذكور. ينظر: التيسير:  (148)
 . 2/425ينظر: جامع البيان:  (149)
 . 3/250، وشرح الشافية: 434-4/433ينظر: الكتاب:  (150)
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 ثانًيا: مظاهر فونولوجية خاصة:
 اإلمالة 

  :تعريف اإلمالة -1
ن  تنحـو بهـا نحـو اليـاء، ومـن ًلزم ذلـك أ األلـف: ))إمالـة أن إلـىالسـمين  أشار 

وهــــذا تعريــــف  شــــامل  لإلمالــــة ألنَّــــه   ،(151) ..((.أن ي نحــــى بالفتحــــة قبلهــــا نحــــو الكســــرة
 .سرةكوالفتحة نحو ال ،تضمَّن إمالة األلف نحو الياء

 ويصــفها أرتــورو شــاده بقولــه: ))فمــن تقريــب صــوت إلــى صــوت تــاٍل، أو ســابقٍ 
، امشــهور   اصــوتي   ايعــد  ســيبويه، ونعــد  نحــن، حادث ــ –والحــال الثانيــة أنــدر مــن األولــى  –

وهو الحادث الذي يسميه النحويون العرب )اإلمالة(: وهي تقريب لف  فتحة قصـيرة أو 
من لف  الكسرة، وأكثر ما يكون سبب هذا الحـادث  –ف يعني فتحة تليها أل – ممدودة

مــــــاد، ومــــــا  ــــــد، وع  وجــــــود كســــــرة بجــــــوار الفتحــــــة الممالــــــة، كمــــــا يقــــــع فــــــي قولــــــك: عاب 
ــ ـــــَــــــ: ))نطــق الفتحــة ) ه ســيكون أنَّــجــان كــانتينو  رأى، و (152)يشــبههما((  اأمامي ـــ ا( نطق 

  .i  /)) (153) /الفرنسية وبل حتىفي /  e/فيقترب  مخرجها من مخر  الـ 
ي اإلمالــــة فــــ، وقــــد اختلــــف العلمــــاء والتفخــــيم ،الفــــتح اويقابــــل اإلمالــــة مصــــطلح 
فــــذهب بعضــــهم إلــــى أصــــالة الفــــتح وفرعيــــة  ،أيهمــــا أصــــل لآلخــــر أو التفخــــيم، والفـــتح

                                      

، 1/168الكشــف: ، وينظــر: 4ضــيد، تــح: أحمــد بــن علــي بــن حيــان حريصــي: العقــد الن (151)
 .2/288، واإليضاح: 9/53شرح المفصل: 

( فتحــة تليهــا ألــف، مــع مالحظــة أن عبــارة )82-81علــم األصــوات عنــد ســيبويه وعنــدنا:  (152)
ف، التي جيء بها إليضاح دًللة الفتحة الممدودة، ليست سديدة، ذلك أنها لم يرد بها سوى األلـ

وًل وجــود للفتحــة قبلهــا، كمــا هــو مقــرر ومعلــوم فــي الــدرس الصــوتي الحــديث، ولعــل المحاضــر 
)الـــدكتور أ. شـــاده(، الـــذي أثبـــت العبـــارة، بحســـب إشـــارة المحقـــق لـــذلك، إنمـــا أثبتهـــا علـــى جهـــة 

 اإليضاح وتقريب الصورة لمتلقي محاضرته.
 . 156دروس في علم أصوات العربية:  (153)
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والفــتح واإلمالــة لغتــان نــَزَل  ،(155)وذهــب  خــرون إلــى أصــالة كــل منهمــا ،(154)اإلمالــة
ــــــه   ،بهمــــــا القــــــر ن الكــــــريم يقــــــول الســــــخاوي  فــــــي هــــــذا الشــــــأنو  ،أن يأخــــــَذ بهمــــــا ول قار ئ 

ولـيس بعـ  القـراءة  ،ذلك َنَزَل القـر ن وبجميع ،لغتان التفخيم))واإلمالة و  :هـ(643)ت
ـــى مـــن بعـــ  ل ـــل  ذلـــك م تـــوات ر   ،أو  حتـــى وصـــل  مـــن زمـــان رســـول هللا  اوَلـــم  يـــَزل نق 

  .(156)إلينا((
  :الفائدة أو الغرض من اإلمالة -2

ــمالــة هــي تقريــب األصــوات بعضــها مــن بعــ  الغــر  مــن اإل  ــة االتماس  ، للخفَّ
 .(157) وليكون عمل اللسان من موضع واحد

 فـــي األصـــوات،التقريـــب والمشـــاكلة بـــين إفـــادة اإلمالـــة  إلـــى الســـمينأشـــار وقـــد  
 األصـل،فـاعلم أنَّ الغـر  األصـلي مـن اإلمالـة هـو التقريـب مـن  فائـدت ها:))أمَّا  :هلو ق

  .(158) (والتشاكل في اللف (
  :أسباب اإلمالة -3

))وجملـــة أســـباب إمالـــة  :ال  ئقـــا ،الســـتةأســـباب إمالـــة األلـــف  إلـــى ر الســـمينأشـــا 
ل :ســتة   –األلــف  كونهــا  :والثالــث ،مآلهــا إلــى اليــاء :والثــاني ،اًلنقــالب عــن اليــاء :األوَّ

                                      

 .1/168الكشف: ينظر:  (154)
 . 2/32، والنشر: 2/498ينظر: جمال القّراء:  (155)
 . 2/498جمال القّراء:  (156)
 . 4/117ينظر: الكتاب:  (157)
، 1/177الكشــف:  وينظــر:،  4العقــد النضــيد، تــح: أحمــد بــن علــي بــن حيــان حريصــي:  (158)

، 1/209، الموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا: 1/268اإلقنــاع: ، 2/710التبصــرة والتــذكرة: 
 .2/24النشر: 
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لهــا كســرة قب :والخــامس ،يــاء قبلهــا أو بعــدها :والرابــع ،(159)عــين مــا يقــال فيــه ف ل ــت   دلبــ
  .(160) التناسب(( :السادس ،أو بعدها
  :، وهي على الترتيبَشَرَع في ذكرهاو  ،فتحةال ًلمالة األلف إلاألسباب هذه و  

 :الســبب األول: ))أنَّ تكــون األلــف منقلبــة عــن يــاء وهــي طــرف  فــي اســم نحــو
َسى أو فعلٍ    .(161) َرَمى(( :نحو ،َمر 

ـــى اليـــاء باّتفـــاٍ    ألـــف التأنيـــث  :نحـــو ،دون ممازجـــةٍ الســـبب الثـــاني: ))مآلهـــا إل
لــــى فانَّهــــا تــــؤول إلــــى اليــــاء فــــي التثنيــــة والجمــــع فأ ميَلــــت تشــــبيه   :مثــــل ،المقصــــورة ب   اح 
   .(162) باأللف((

ف ل ـت  سـواء  أكانـت مـن  :السبب الثالث: ))أن تكون مبدلة من عـين مـا ي قـال فيـه
فـاذا أسـندت  ،طيـب :أصـله ،طـابَ  :نحـو ،أم عـن يـاءٍ  ،َخو فَ  :خاف أصله :نحو ،واوٍ 

ــت ،هــذا النــوع مــن الفعــل إلــى تــاء المــتكلم ــت   :ق ل  ب  ــت  وط  ف   –بحــذف عــين الكلمــة  –خ 
ألنَّـه  ؛فانَّه ًل يمـال   ،ق ل ت  بالضم نحو: ق ل ت   :واحترز مما يقال فيه ،ف ل ت   :فيصير وزنه

))   .(163) ًل ياء فيه وًل كسرة َتع ر  
فــــان كانــــت قبــــل األلــــف  ،لــــف أو بعــــدهاالســــبب الرابــــع: ))وقــــوع اليــــاء قبــــل األ
أو منفصــلة بحــرٍف نحــو )شــيبان( أو  ،فشــرطها ان تكــون متصــلة بهــا كقولــك )ســيال(

                                      

فت عينـــه، كمـــا فـــي )ســـار  (159) ـــذ  : هـــو الـــوزن مـــن الفعـــل الـــذي ح  ـــت  ( أي )َفَعـــَل  –ف ل  ت  ـــر   –س 
.) لت   ف ع 

 . 5العقد النضيد، تح: أحمد بن علي بن حيان حريصي:  (160)
 .   9/57شرح المفّصل:  ، وينظر:11المصدر نفسه:  (161)
، 4/119ينظـر: الكتـاب:  ، و20يصـي: العقد النضيد، تح: أحمـد بـن علـي بـن حيـان حر  (162)

 .531-2/530ارتشاف الضرب:  ،538التكملة: 
-1/302وينظـر: اإلقنـاع: ، 61العقد النضيد، تـح: أحمـد بـن علـي بـن حيـان حريصـي:  (163)

 .86الوجيز: ، 305
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بحـــرفين ثانيهمـــا هـــاء كقولـــك )َجي َبهـــا أدر( فلـــو كانـــت مفصـــولة بحـــرفين لـــيس أحـــدهما 
  .(164) امتنعت اإلمالة(( ،أو بأكثر من حرفين ،هاء

وهـــو ســـبب مقـــارب لمـــا  ،لـــف أو بعـــدهاوقـــوع الكســـرة قبـــل األ :الســـبب الخـــامس
فــان كانــت بعــدها َفَشــرط ها أن يليهــا  ،))وقــوع الكســرة بعــد ألــف أو قبلهــا :قــال فيــه ،قبلـه

د ن كانــــت قبلهــــا َفشــــرطها أن تكــــون منفصــــلة بحــــرف نحــــو عمــــاد ،نحــــو مســــاج  أو  ،وا 
أو بحــرفين متحــركين احــدهما هــاء نحــو )يريــد أن  ،بحــرفين أولهمــا ســاكن  نحــو شــمالل

   .(165)بها( أو بحرٍف ساكٍن بعد متحركان أحدهما هاء نحو )درهماك(((يضر 
 :يقــــول الســــمين ،هــــو اإلمالــــة بســــبب المجــــاورة أو التناســــب :الســــبب الســــادس

مادا ومعزانا(( :نحو ،))مثال ما أ ميل لمجاورة الممال ثاني األلفين   .(166) رأيت  ع 
نَّ الفتحة قـد ت مـال كمـا أ)اعلم ) :في قولهف ،أمَّا أسباب إمالة الفتحة نحو الكسرة 

 ،ألنَّ الغــر  مـن اإلمالـة مشــاكلة األصـوات وتقريـب بعضــها مـن بعــ ٍ  ؛تمـال األلـف
  :وإلمالة الفتحة سببان ،وذلك موجود  في الحركة كما أنَّه موجود في الحرف

ـــــل راء مكســـــورة -1 ـــــه تعـــــالى ،أن تكـــــون قب  چک  گ  گ     گچ  :نحـــــو قول

  .[32 :]المرسالت
إًل انَّ إمالتهــــا  ،فتمــــال كــــل فتحــــة تليهــــا هــــاء للتأنيــــث :ســــببي إمالــــة الفتحــــة مــــن -2

 ،اوقيـــل أنَّـــه أمـــال إذا كـــان قبـــل الهـــاء أحـــد خمســـة عشـــر حرف ـــ ،مخصوصـــة بـــالوقف

                                      

 . 111العقد النضيد، تح: أحمد بن علي بن حيان حريصي:  (164)
 .56-9/55ل: : شرح المفصّ  ينظر، و 115: المصدر نفسه (165)
-4/123ينظـر: الكتـاب: و  ،117حريصي:  العقد النضيد، تح: أحمد بن علي بن حيان (166)

 .2/535ارتشاف الضرب:  ،127
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 ،أكَهـر   :وفصـل فـي أربعـة يجمعهـا قولـك ،فجئت زينب  لذود شمس :مجموعة في قولك
   .(167) ((...ة  على ما هو معروففأمال فتحتها إذا كان قبلها كسرة  أو ياء  ساكن

  :موانع اإلمالة -4
اًلسـتعالء  أحرٍف منها سبعة تسمى أحرف ))َموانع اإلمالة ثمانية :السمين قال 

فهذه الثمانيـة تمنـع  ،الراء غير المكسورة :ق  خص ضغط والثامن :مجموعة في قولك
ذلك أنَّ السبعة  فيحجة الو  ،(168) إمالة األلف وتكف  سببها إذا كان كسرة  ظاهرة ...((

ــا الــراء فشــبهت  ،للمجانســة ااأللــف معهــا طلب ــ ولــى تســتعلي إلــى الحنــك فلــم ت مــلاأل   وأمَّ
رة ؛بالمســـــتعلية ـــــ ))فلـــــم ت مـــــل :فـــــيلح  مـــــن قولـــــه ،(169)ألنَّهـــــا مكـــــرَّ  ااأللـــــف معهـــــا طلب 
هــذه الحــروف فــي اعتالئهــا فهــي حــرف  يعتلــي  أنَّ األلــف جانســت ىعنــبم ،للمجانســة((

عـن هـذا  وتحـدث سـيبويه ،إلـى الحنـك األعلـى ،وهو الجوف ،روجه من مخرجهحال خ
َلت إلـى الحنـك األعلـى فلمَّـا  :ال  ئقا ،اًلستعالء ))واأللف إذا خرجت من موضعها اسَتع 

كمـا غلبـت الكسـرة عليهـا فـي مسـاجد   ،كانت مع هـذه الحـروف المسـتعلية غلبـت عليهـا
فــتح األلــف أقــَرب  إلــى اًلســتعالء منــه إلــى  ولعــل ســيبويه يريــد أنَّ  ،(170) ..((.ونحوهــا

 .للم جاَنسة ااإلمالة ومن ثمَّ منعت حروف اًلستعالء اإلمالة طلب  

                                      

-1/317: اإلقنـاع: ينظـر، و 120العقد النضيد، تح: أحمد بن علي بن حيان حريصي:  (167)
318. 

 . 273العقد النضيد، تح: أحمد بن علي بن حيان حريصي:  (168)
 . 273نظر: المصدر نفسه: ي (169)
 . 4/129الكتاب:  (170)
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 الهمــز
  :مفهوم الهمز -

ــ ،الهمزةبــالســمين  اعتنــى  تحــدث عــن أوجــه الهمــزة و  ،فــي كتابــه اوأفــرد لهــا أبواب 
الهمـــزة و  ،(171)الحـــذف((و  ،واإلبـــدال ،والتســـهيل ،))الهمـــزة يجـــوز فيهـــا التحقيـــق :بقولـــه

فــي ن لفظــة الحلــق أ البــاحثين يــرى بعــ و  ،(172)صــوت  حلقــي مخرجــه أقصــى الحلــق
، وفي هذا اإلطـار سـيكون الحـديث عـن أوجـه (173)الحنجرة تدل على القدامى استعمال
  :وهي ،السمين ىدل فيه وردت على النحو الذي ،الهمزة

   :تحقيق الهمز :أوًل 
ـــالهمزة   ـــدال أو تســـهيل أو نقـــلالتحقيـــق هـــو النطـــق ب لتأخـــذ حقهـــا فـــي  ،دون إب

ألّنهــا منفــردة ًل توجــد  ؛وتعــد هــذه الهمــزة خفيفــة فــي النطــق ،النطــق كســائر األصــوات
  .(174)قبلها همزة

ألّنهــا  ؛وجعــل تحقيــق الهمــزة هــو األصــل فيهــا ،أوجــه الهمــزة إلــى الســمين أشــار
صــور الســمين  دعنــولتحقيــق الهمــزة  .(175)مــن حــروف المعجــم كالهــاء والعــين وغيرهــا

 .أو كلمتين ،وتحقيق الهمزتين المجتمعتين في كلمة ،: الهمز المفردهي

                                      

 . 713العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (171)
 .  4/433ينظر: الكتاب:  (172)
 . 304ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني:  (173)
 . 37، والتيسير: 1/85، والكشف: 3/541ينظر: الكتاب:  (174)
، األصـــول: 3/541ينظـــر: الكتـــاب:  و ،712: ينظـــر: العقـــد النضـــيد، تـــح: أيمـــن ســـويد (175)

 .1/203النشر:  ،3/30شرح الشافية:  ،2/398
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 :تحقيق الهمز المفرد -1
السمين أنَّ أكثر القـّراء التزمـوا بتحقيـق الهمـزة المفـردة سـواء أكانـت سـاكنة  ذكر 

الـذي اخــتص بابـدال الهمـزة الســاكنة فـي موضـع الفــاء  (176)باسـتثناء ور  ،أم متحركـة

، (177)ن السوسـيأإًل  ،[104 :]النساء چھ  ھ   ھ  ے  ےچ  :و قوله تعالىنح

 ،[36 :]طـه چمبچ :نحـو اأو عين ـ ،اختص بابدال الهمـزة السـاكنة سـواء كانـت فـاء  

ـــ وقـــد ذكـــر الـــداني تـــرك الهمـــز ألبـــي  ،(178) [79 :]األعـــراف چٻچ  :نحـــو اأو ًلم 
وســـي، سلذلـــك إلـــى ا فـــيوالســـمين )الشـــاطبي( النـــاظم  أشـــارو  ،(179)عمـــرو بـــن العـــالء

وذكر السمين أنَّ السوسـي اسـتثنى مـن الهمـزة السـاكنة جملـة مـن الحـروف فحقتهـا ولـم 
  :(180)وحصرها في خمسة فصول ،يبدلها
علـى  المجـزوم أو معطوف ـ اما كان سكون الهمزة فيه عالمة للجزم أو كان جواب   :األول

لمعـــرب بالحركـــات كـــره التبـــاس ال وذلـــك[ 4 :]الشـــعراء چٺ  ٺ  ٺچ  :مجـــزوم نحـــو
؛ ألنَّــه قــد حجــز مــا توالــت فيــه ثالثــة إعــالًلتنَّ )نشــأ( ونظــائره إذا كــان ألو  ،بــالمجزوم

ــ ــ ،ثــم ســقوطها للســاكنين ،ااعتــل بــانقالب عينــه التــي هــي يــاء ألف  بســقو   اواعتــّل أيض 
ّففـــت همزتـــه باإلبـــدال لكـــان ذلـــك إعـــالًل   ،الحركـــة مـــن الهمـــزة ـــ فلـــو خ  مـــا  اوكثيـــر   ،ارابع 

  .(181)قل في الكالم اجتماع إعاللينيستث
                                      

هــ(. 197هو عثمان بن سعيد المصري، رواية نافع المدني، لقب بـور  لشـدة بياضـه )ت (176)
 . 1/502ينظر: غاية النهاية: 

ـ(. هــ261هـو صــالح بــن زيــاد السوسـي الرقــي أبــو شــعيب، مقـر  ضــابط القــراءات ثقــة )ت (177)
 . 1/332ينظر: غاية النهاية: 

 . 715ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (178)
 . 1/392، والنشر: 38ينظر: التيسير:  (179)
 . 716ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (180)
 . 846: مصدر نفسهال ينظر: (181)
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 اإلعالل الـذي تكـره العـرب اجتماعـه؛ألنَّه لـيس بـ ؛هذا التعليل السمين ضعفو  
أنَّ إبــدال الهمــز فــي هــذا البــاب يــؤدي إلــى الخــرو  مــن  ذلــك، فيمــا يتــرجح لديــه، معلــال  

 .(182)لغة إلى لغة 

 ،[10 : ]الكهـــف چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  : مـــا كــان ســـكونه للبنــاء نحـــو :الثــاني

لـم يـذكر  ،وهو عند السمين في ثالث عشرة كلمة ،[33 :]البقرة  چک  کچ و
ــو  .(183)منهــا إًل إحــدى عشــرة لفظــة    ،اتحقيــق الهمــز فيــه محمــول علــى مــا كــان مجزوم 

ن كــان مبني ــ ،احتــى يجــري البــاب كّلــه مجــرى واحــد   ــ ،غيــر مجــزوم اوا  قّ ــق أيض   ؛افانــه ح 
ـــــــي األنَّ العـــــــرب تجـــــــري ) ( المبن ( المجـــــــزومفعـــــــل  ـــــــي  ؛مجـــــــرى )لتفعـــــــل  لتســـــــاويهما ف

 . (184)المعنى

 چپ  پ  پ  پچ  :نحــــو ،مــــا كــــان تــــرك الهمــــز فيــــه أثقــــل مــــن الهمــــز :الثالــــث

ن العلـــة فـــي عـــدم أوذكـــر  ،[13 :]المعـــار   چٺ  ٺ  ٺچ و ،[51 :]األحـــزاب
ي إلـى واو سـاكنة ؛اإلبدال فيهما أنَّ الهمز أخف  من اإلبدال بعـد  وذلك أنَّ اإلبدال يؤدّ 

 . (185)وبعد الواو  واو  أخرى مكسورة ،ضمَّة

ۈ  ۈ  چ  :وهـو قولــه تعــالى ،مــا كـان تــرك همـزه يوقــع التبــاس معنـى بمعنــى :الرابـع

ـــّراء ،[74 :]مـــريم چٴۇ  ۋ ـــالهمز ،وهـــو موضـــع خـــالف بـــين الق  ،فبعضـــهم قـــرأه ب

                                      

إلعــراب: ينظــر: ســر صــناعة ا ، و849-848ينظــر: العقــد النضــيد، تــح: أيمــن ســويد:  (182)
 .4/10، وشرح الشافية: 2/739
، 38، وهــــو األصــــح، ينظــــر: التيســــير: 851ينظــــر: العقــــد النضــــيد، تــــح: أيمــــن ســــويد:  (183)

 .1/393والنشر: 
 .1/85، وينظر: الكشف: 851ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (184)
، 39تيسـير: ، وال1/85ينظـر: الكشـف:  ، و854ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (185)

 . 1/393والنشر: 
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لبـاس أنَّ العلَّـة فـي تحقيـق الهمـز خـوف  اإل إلـى ر السـمينأشاو  ،(186)وبعضهم باإلبدال
  .(187)بالرّ ّي بمعنى اًلمتالء 

وهو قولـه  ،ما كان ترك الهمز فيه يؤدي إلى الخرو  من لغة إلى لغة أخرى  :الخامس

 ،[8 :وفــي ]اله مــزة ،[20 :وقــد تكــررت  فــي موضــعين فــي ]البلــد ، چېئچ  :تعــالى
ه وذكر السـمين علَّـَة اسـتثنائ ،(188)وهو موضع خالف عند القّراء بين التحقيق واإلبدال

 .(189)اللغتان  بأن  تتداخلَ 
ـ إنه إذفة التي يتمتع بها الهمز ذلك إلى الص عويرج  امن أبعد األصوات مخرج 

 ،صــار فيــه التحقيــق عنــد طائفــة مــن القبائــلولثقــل هــذا الصــوت  ،وأدخلهــا إلــى الحلــق
 .(190)ومنها قبائل وسط الجزيرة العربية وشرقها

 
  :تحقيق الهمزتين من كلمة أو كلمتين -2

اشـتهروا بهـذا الوجـه مـن  (192)وابـن عـامر (191)كر علماء التجويد أنَّ الكـوفيينذ 
وقد بّين السمين أحكام تحقيق الهمزتين سـواء أكـان ذلـك مـن كلمـة أم مـن  ،(193)القراءة

                                      

 . 1/393، والنشر: 411ينظر: السبعة:  (186)
 . 856-855ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (187)
 . 181، والتيسير: 685ينظر: السبعة:  (188)
 .1/84ينظر: الكشف:  ، و859-858ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (189)
 .82لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة: ، ،68ينظر: في اللهجات العربية:  (190)
هـــ( وحمــزة بــن 28الكوفيــون: هــم ثالثــة مــن القــّراء الســبعة، هــم عاصــم بــن أبــي النجــد )ت (191)

ــــة: 189هـــــ(، وعلــــي بــــن حمــــزة الكســــائي )ت156حبيــــب الزيــــات )ت هـــــ(. ينظــــر: غايــــة النهاي
1/260 ،364 ،534 . 
هـــ(. ينظــر: المصــدر نفســه: 118الســبعة )ت هــو عبــد هللا بــن عــامر الشــامي، مــن القــّراء (192)

1/423. 
 . 36-35، والتيسير: 65، والحجة في القراءات السبع: 135ينظر: السبعة:  (193)
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ففـــي بـــاب اجتمـــاع الهمـــزتين مـــن كلمـــة ذكـــر أنَّ الكـــوفيين لجـــأوا إلـــى تحقيـــق  ،كلمتـــين
وغيرهـا، أم [ 6 :]البقـرة چپ  چ  :ن نحـوالهمزتين من كلمة سواء أكانتا مفتـوحتي

[ 15 :] ل عمــــران چۋچ  :ان  تكــــون األولــــى مفتوحــــة والثانيــــة مضــــمومة نحــــو
 .(194)وغيرها
بــالهمزتين مــن كلمــة واحــدة  ،وغيرهــا )أأنــذرتهم( :أنَّ تســميتهم نحــو ذهــب إلــىو  
لمعنـى ألنَّ الهمـزة األولـى داخلـة علـى مـا بعـدها  ؛وهي في الحقيقـة مـن كلمتـين ،َتّجوز

ولكــن لمــا لــم تنفصــل الهمــزة مّمــا دخلــت  ،كــدخول )هــل( و)قــد( علــى مــا يــدخالن عليــه
 . (195) صار ذلك كأنَّه من كلمة واحدة ،عليه بالوقف عليها

أنَّـه أتـى بهـا علـى مــا  :))وعّلـة مــن حقـق الثانيـة :وتحـدث عـن سـبب ذلـك بقولـه 
همــزة اًلســتفهام علــى مــا  ألنَّــه عــار  إنَّمــا كــان بــدخول ؛ولــم يــراع  اجتماعهمــا ،يجــب

 :وصــــار التقــــاء همــــزتين عنــــده كالتقــــاء حــــرفين مــــن حــــروف الحلــــق نحــــو ،أولـــه همــــزة
 . (196)(( [71 :]األعراف چڳچ

ـــــ   :مــــا كانــــت الهمـــــزة األولــــى فيـــــه للجمــــع نحـــــو اويــــدخل فــــي هـــــذا البــــاب أيض 

مـع إمـام12 :]التوبـة چۓچ مـام  ف عـال ،[ ج  : عَّف  ي َلـزم  جمعـه  علـىضـوف عـال الم ،وا 
َلة َمـه :واألصل   ،ز مام وأز مَّة :نحو ،في المشهور ،أف ع  ـَرة، فـاجتمع مـثالن  :ب ز َنـة ،أأ م  أحم 

ل إلى الساكن قبله  ،مستكم الن لشرو  اإلدغام وهـو الهمـزة  الثانيـة  –فن ق َلت  حركة  األوَّ
ل  فــي الثــاني –  ،فلــذلك لــم ي بــال بهــا ،فصــَد  أنَّهــا همــزة  عارضــة  الحركــة ،وأ دغــم األوَّ

                                      

 .  715-714ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (194)
 . 715-714ينظر: المصدر نفسه:  (195)
، شـرح الشـافية: 1/73، الكشف: 3/551الكتاب:  ، وينظر:719، 716: المصدر نفسه (196)

4/347. 
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ن كانت عارضة اوَمن مدَّ نظَر إلى الحركة لفظ   وذكر أنَّ مـن يحّقـق الهمـزتين  ،(197)وا 
  .(198)هم الكوفيون وابن عامر ،فيه

اآلخـرة مـن إبـدال  د  بـم يكـن ولـ ،تحقيق الهمزتين في كلمة واحـدة رف  سيبويهو  
ورأى أنَّ  ،شـــواذ الهمـــزتحقيـــق الهمـــزتين فـــي )أئمـــة( مـــن  ابـــن جنـــي وَعـــدَّ ،(199)همـــامن

، ار(أَّ َجـَسـأَّال، وَسـأَّار، و ) :الهمزتين ًل تلتقيان في كلمة واحدة إًّل إذا كانتا عينين نحو
ــــا إذا كانتــــا غيــــر عينــــين فهــــو ل كــــي شــــذّ إًل مــــا  ،حــــنأمَّ  :قــــولهم مــــن مــــن ذلــــك ممــــا ح 

  .(200)  ، وبابه()خطائب
ة لكراهــــ ،المديــــدمــــن المقطــــع  الهــــروبمــــن أجــــل  ،ثــــر التحقيــــق لمــــن والحجــــة  

 . يتضح ذلك على النحو اآلتي:(201)اًلحتفاظ بمصوت طويل في مقطع مغلق
 ر ــــــَـــــ  ذ  ن / ــــــَـــــ   ء ــــــَـــــ

 ص ح ح ص / ص ح ص 
  :تصبح بالتحقيق هكذاو 

 رــــــَـــــ  ن / ذــــــَـــــ  / ءــــــَـــــ  ء
 (202)ص ح / ص ح ص / ص ح ص

 
 

                                      

 . 778-777ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (197)
 . 95، والتيسير: 311، والسبعة: 778ينظر: المصدر نفسه:  (198)
 . 2/400، واألصول: 3/552ينظر: الكتاب:  (199)
 . 3/143ينظر: الخصائص:  (200)
 . 120-65ينظر: القراءات القر نية في ضوء علم اللغة الحديث:  (201)
ــــى أن )ص( تعنــــي صــــامت، و)ح(: حركــــة قصــــيرة، و)ح ح(: حركــــة  تنبغــــي (202) اإلشــــارة إل

 طويلة.
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  :تخفيف الهمز :اثانيً 
الهمـزة صــوت ثقيـل علــى بعـ  القبائــل، فهــو عنـدهم كــالتهوع لكونـه يخــر  مــن  

فمالـــــــت لغـــــــة قـــــــري  وأهـــــــل الحجـــــــاز إلـــــــى تخفيـــــــف هـــــــذا  ،(203)صـــــــدورهم كالســـــــعلة
ويالح  على القبائل الحضرية أنها تميل إلى تخفيف الهمزة وهـو مالئـم  ،(204)الصوت
فيـــف هـــذا الصـــوت فـــي الوقـــف دون وقيـــل إن أهـــل التخفيـــف يختـــارون تخ ،(205)لبيئتهـــا
فكرهـــوا تحقيـــق  ،والوقـــف لالســـتراحة ،وذلـــك ألن هـــذا الصـــوت بعيـــد المخـــر  ؛الوصـــل

وكــذلك تخفيــف الهمــزة  ،(206)فاختــاروا للوقــف الحــذف والتخفيــف ،الهمــزة مــع اًلســتراحة
 .(207)يكون بتسهيلها بين بين أو بابدالها أو بحذفها

  :بين بين همزة -1
ن  تجعـل الهمـزة فـي اللفـ  بينهـا وبـين أوالمـراد بـه  ،الهمـزةهو أحـد أنـواع تخيـف  

ن  كانـــت  ،فــان  كانـــت مفتوحـــة فهــي بـــين الهمــزة واأللـــف ،الحــرف الـــذي منــه حركتهـــا وا 
ن  كانت مضمومة فهي بين الهمزة والـواو ،مكسورة فهي الهمزة والياء والغـر   ،(208)وا 

ـ ألّن أصـلها همـزة فكرهـوا  ؛ واو  وًل ،وًل يـاء   ،امن جعل الهمزة )بـين بـين( ولـم تجعـل ألف 
ها بعــ  العلمــاء ثالثــة  ،(209)لــيعلم أنَّ أصــلها عنــدهم الهمــز ،تخفيفهــا بابــدالها وقــد عــدَّ

                                      

 . 3/548ينظر: الكتاب:  (203)
 . 4/179ينظر: المصدر نفسه:  (204)
 . 68-67ينظر: في اللهجات العربية:  (205)
 . 119ينظر: الوقف في العربية على ضوء اللسانيات:  (206)
، والعقــــد 3/29، وشــــرح الشــــافية: 400-2/399األصــــول: ، و 3/541ينظــــر: الكتــــاب:  (207)

 . 954النضيد، تح: أيمن سويد: 
 . 1/48، وسر صناعة اإلعراب: 3/541ينظر: الكتاب:  (208)
 . 3/542ينظر: الكتاب:  (209)



46 

 

ها  :إذ قـال القرطبـي ،اواحـد   اولـيس حرف ـ ،أحـرف ))وأمـا همـزة بـين بـين فـانَّ سـيبويه عـدَّ
  .(210)وكان ينبغي على التحقيق أن  تعد ثالثة أحرف(( ،اواحد   احرف  

فَّـة النطـق بأنهالسمين التسهيل  وصف  فهـو يطَلـق علـى جميـع  ،التوصل إلى خ 
إًل غَلـب فـي  ،أنواع تسهيل الهمز من إبداٍل وحذٍف ونقٍل وبـين بـين لوجـود المعنـى فيـه

ــين ــر وهــو َبــين َب ــرف القــّراء علــى النــوع اآلخ  أي ت جعــل الهمــزة  بينهــا وبــين الحــرف  ،ع 

[ بين 15 : ] ل عمران چۋ چ  : همزة الثانية منكاخراجَك ال ، الذي منه حركت ها

چ  :، ومـن بينهـا وبـين اليـاء ،[ وغيرهـا12 : ]التوبـة چۓچ  : ومـن ،الهمـزة والـواو

وذكــر  ،(211)وهــذا هــو َبـي َن َبــي َن المشــهور ،بينهــا وبـين األلــف ،[6 :]البقــرة چپ
ن ت جعــل أ :خــرحــدهما مــا ذكــر وهــو المشــهور، واآلأ :نَّ همــزة بــين بــين علــى ضــربينأ

  .(212)وهو َبي َن َبي َن غير  المشهور ،الهمزة  بينها وبين الحرف الذي منه حركة  ما قبلها
ّهلت فيها همزة بين بين    :ذكرها السمينمما ومن المواضع التي س 

  :الهمزة الثانية من الهمزتين في كلمتين -أ
ــ ذكــر  همــزة الثانيــة لــون الجعي (214)وأبــا عمــرو وابــن كثيــر (213)االســمين أنَّ نافع 

ألنَّ الهمـــــزة  ،[6 :]البقـــــرة چپچ  :بـــــين بـــــين مـــــن الهمـــــزتين فـــــي كلمـــــة نحـــــو
فسـهلت الثانيـة بينهـا وبـين  ،؛ لبعد مخرجها فلما جاءت همـزة أخـرى تأكـد الثقـلمستثقلة

                                      

 . 82: في التجويد الموضح (210)
 . 716ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (211)
 .3/30ظر: شرح الشافية: ، وين716ينظر: المصدر نفسه:  (212)
هـــ(. ينظــر: غايــة النهايــة: 169هــو نــافع بــن عبــد الــرحمن المــدني، مــن القــّراء الســبعة )ت (213)

2/330 . 
 . 443هـ(. ينظر: غاية النهاية: 120هو عبد هللا بن كثير المكي، من القّراء السبعة )ت (214)
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والســـــبب فـــــي اختصـــــاص الثانيـــــة  ،(215)لقربهـــــا منـــــه ،الحـــــرف الـــــذي يناســـــب حركتهـــــا
ــــى ــــدأ  ،ا ســــهلت قربــــت مــــن الســــاكن))ألنَّهــــا إذ :بالتســــهيل مــــن دون األول وكمــــا ًل ي بت

مـن يفصـل بـاأللف بـين  وثّمـة ،(216) كـذلك ًل ي بتـدأ بمـا قـرب منـه(( ،بالساكن المحـّ  
ــة فــي ذلــك  ،(217)الهمــزتين المحققــة والمســهلة ن الهمــزة المســهلة بمنزلــة المحققــة أوالعّل

  .(218)ّفةيفصل بين المحّققة والمسهلة للخ ،فكما ي فصل بين الهمزتين المحققتين
  :همزة الوصل التي تأتي بعد همزة الستفهام -ب

نَّ همــّزة الوصــل الداخلــة علــى ًلم التعريــف إذا وَقــع قبلهــا همــزة  أذكــر الســمين  
ــ –وهــو األوَجــه  –أحــدهما  :اســتفهام فللقــرَّاء فيهــا مــذهبان  اأن ت بــَدَل همــزة الوصــل ألف 

 :]األنعـام چڀ  ڀچ  :نحـو قولـه تعـالى ،تسهيلها بين بين :والثاني ،محضة
ن كانـــت قاعـــدة  البـــاب  –وســـبب  إبـــدال هـــذه الهمـــزة أو تســـهيلها  ،(219) [143-144 وا 

ـ اخوف ـ –لالستغناء عنهـا  احذَف همزة الوصل َدر ج   ن همـزة أوذلـك  ؛فت  ذاإللبـاس لـو ح 
فلـو سـقطت  همـزة   ،وهمزة  اًلستفهام مفتوحـة ،الوصل الداخلة على ًلم التعرف مفتوحة  

بهمـزة  ،الرَّج ل  خير  مـن المـرأة :أًل َترى أنَّك إذا قلتَ  ،ًللتبس اًلستفهام  بالخبرالوصل 
ـــَت بهمـــزَتين كـــان اســـتفهام   ،اواحـــدة كـــان خبـــر   ر ذلـــك فـــال ســـبيَل إلـــى  ،اولـــو قل إذا تقـــرَّ

ـلكت   ،لإلخـالل بـاللف  لوجـود الثّ ق ـل ،وًل إلـى بقائهـا همـزة   ،لإلخالل بالمعنى ؛حذفها فس 

                                      

 . 725ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (215)
 . 725سه: المصدر نف (216)
 . 726ينظر: المصدر نفسه:  (217)
 .156، وحجة القراءات: 66، والحّجة في القراءات السبع: 726ينظر: المصدر نفسه:  (218)
، 1/475، ومعاني القر ن )األخف (: 750-749ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (219)

 .2/268وشرح الشافية: 
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وهـو أن  ،المحافظـة علـى بقـاء المعنـى وتخفيـف اللفـ  :معـة بـين المصـلحتينطريقة  جا
َل َبي َن َبي نَ  ات بَدَل ألف     .(220)أو ت سهَّ

  :الهمزة الثانية من الهمزتين في كلمتين -ج
ــــإلــــى الســــمين  أشــــار  يــــؤثران تســــهيل الهمــــزة الثانيــــة مــــن  ،(221)وقنــــبال اأنَّ ورش 

والعّلـــة فـــي  ،[40 :]هـــود چڄ  ڄچ  :ح نحـــوالهمـــزتين فـــي كلمتـــين المتفقتـــين بـــالفت

ـا فـي الضـم نحـو ،(222)أنَّها وقع بها الثّ َقـل ،ذلك [ 32 :]اًلحقـاف چڳ  ڳگچ  :امَّ

ـــــــرة چچ  چ  چچ  :نحـــــــو ،أو الكســـــــر   ـــــــروي عنهمـــــــا بالتســـــــهيل  ،[31 :]البق ف
وهـو مـا  ،(224)لى جـواز تسـهيل الهمـزتين فـي هـذا البـابإالسمين  أشارو  ،(223)واإلبدال

أمَّـا  .(225)ًلسـتثقالهم تحقيـق الهمـزة الواحـدة ؛سيبويه ونسبه إلى أهل الحجازذهب إليه 
في الهمزتين في كلمتين المختلفتين بالحركة فقد ذكر السمين انَّ بع  القرَّاء يسـهلون 

ــــين ــــيس  ،الثانيــــة منهــــا بــــين ب ــــه ان المــــراد بالتســــهيل هنــــا ل مــــع وجــــود اًلخــــتالف بقول
 ،وهـــو التغييـــر  بالبـــدل أو َبـــي َن َبـــي نَ  ،م  مـــن ذلـــكالمصـــطلح عليـــه وهـــو بـــيَن بـــين بـــل اَعـــ

ثمَّ القسـمة العقليـة تقتضـي أن يكـون اخـتالف الهمـزتين  ،والضابط لذلك النظر لحركتها
 ،[9: ]الحجـرات چھ  ھ     ھ  ھچ  :نحو قوله تعالى ،مفتوحة  مع مكسورة ؛ستََّة أنواع

مضــــمومة مــــع  ،[44 :ن ]المؤمنــــو  چٺ    ٺ  ٺ  ٺچ  :نحــــو ،مفتوحــــة  مــــع مضــــمومة

 :، نحــومضــمومة  مــع مكســورة ،[100 :عــراف]األ چک  کچ  :نحــو ،مفتوحــة
                                      

 . 750 ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد: (220)
هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد الملكي المخزومـي المشـهور بقنبـل، مـن اعـالم القـّراء  (221)

 . 2/165هـ(. ينظر: غاية النهاية: 291)ت
 . 804-788ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (222)
 . 38، والتيسير: 789ينظر: المصدر نفسه:  (223)
 . 805: ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد (224)
 . 3/550ينظر: الكتاب:  (225)
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ې  ې   ې  چ :نحــو ،مكســورة مــع مفتوحــة ،[ وغيرهــا142 :]البقــرة چٿ  ٹ   ٹ   چ

 :ومثالــه   ،مكســورة  مــع مضــمومة :وهــو ،وســقط النــوع  الســادس .[32 :]األنفــال چې
ل بينهــا ثـم ذكــر الســمين بـ ،(226)فـي المــاء  أ م ــك َل الهمــزة  الثانيـة فــي المثــال األوَّ أن ت ســهَّ

وًل ي عـَدل إلـى  ،ألنَّ األصـَل التسـهيل ؛وفـي المثـال الثـاني بينهـا وبـين الـواو ،وبين اليـاء
ــــا تســــهيل النَّــــوعين اآلخــــرين ،البــــدل إًل إذا تعــــذَّر التســــهيل   )َنشــــاء  أَصــــَبَنا(  :وه مــــا ،أمَّ

ـَماء  أو ائت َنـا( وهـو قيــاس   ،وهمـزة  )أو  ائت َنـا( ت بــَدل يـاء   ،ا)أَصــَبَنا( ت َبـدل واو   فهمـزة   ،و)السَّ
ألنَّهــا مفتوحــة  بعــد مضـمومة فــي )َنَشــاء أصــبناهم( ومفتوحـة  بعــد مكســورة فــي  ؛تخفيفهـا

ــَماء  أو ائت نــا( ــَن السَّ نمــا  ،وبعــد الكســرة  ت بــَدل يــاء   ،اوالمفتوحــة بعــد الضــمّ  ت َبــدل واو   ،)م  وا 
بـــت  مـــن  ؛هنـــا البـــدل  المحـــ   ًل التســـهيل بـــين َبـــي نَ كـــان القيـــاس  ـــهّ َلت  لقر  ألنَّهـــا لـــو س 

وهـو المكسـورة بعـد  ،ثم ذكر النوع الخامس ،واأللف  ًل تقع  بعد ضمَّة وًل كسرة ،األلف
وذكــر  ،[142 :]البقــرة چٿ  ٹ   ٹ   ٹچ :ومثَّــل لــه بقولــه تعــالى ،المضــمومة

وهـــذا هـــو  ،كـــون الهمـــزة  الثانيـــة بينهـــا وبـــين اليـــاءالســـمين أنَّ األقـــيَس فـــي تخفيفـــه أن ت
ــا مــذهب  القــرَّاء فــان الهمــزَة ت بــَدل فيــه واو   ،مــذهب النحــاة وأيــد الــداني مــذهب  ،(227)اوأمَّ

  .(229)والتسهيل أحد األوجه التي ذكرها سيبويه ،(228)القرَّاء
ءهـا عبارة عن سقو  الهمزة من الكالم تاركـة حركـة ورانها أويرى إبراهيم أنيس  

بـــل هـــو صـــوت لـــين  ،فالـــذي يســـمى همـــزة َبـــي َن َبـــي َن حينئـــذ ًل يمـــت إلـــى الهمـــزة بصـــلة
فهـي ليسـت سـوى  ،(230)أو كسـرة ،قصير يسمى عادة حركة الهمزة من فتحـة أو ضـمة

                                      

 . 812-811ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (226)
 . 816-815: المصدر نفسهينظر:  (227)
 . 293، 292، التبصرة: 1/275، والروضة: 175، والتجريد: 34ينظر: التيسير:  (228)
 . 3/549ينظر: الكتاب:  (229)
 . 88ينظر: األصوات اللغوية:  (230)
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واتصــال للحـركتين قبلهـا وبعــدها مباشـرة بحيـث يتكــون  ،حركـة ناتجـة مــن سـقو  الهمـزة
  .(231)المزدو  بالمعنى الكامل

ي أنَّ ما تحدث بـه العلمـاء مـن أنَّ همـزة َبـي َن َبـي َن فـي حكـم المتحركـة ويتضح ل 
ــي َن  ،وهــي ذات نطــق خــاص أفــرزه العربــي بحســه المرهــف ،هــو اختيــار موفــق وهمــزة َب

  .(232)َبي َن التي وصفها العلماء القدماء من أهم خواصها الضعف والخفاء والوهن
  :اإلبدال -2

ويحـدث  ،إذا تعذر جعلها )َبي َن َبـي َن( أو حـذفها هو نوع من أنواع تخفيف الهمزة 
وقــــد ذكــــر  ،(233) واليــــاء( ،والــــواو ،ذلــــك بابــــدالها إلــــى أحــــد األصــــوات الثالثــــة )األلــــف

))هــو عبــارة عــن جعــل الهمــزة مكانهــا حــرف مــن حــروف العّلــة  :الســمين اإلبــدال بقولــه
إلــى األلــف أو  فــالهمزة يبــدل نبرهــا فتلــين فتصــير ،(234) مجــانس للحركــة التــي قبلهــا((

ويكون اإلبدال في الهمزة الواحـدة، وفـي  ،الواو أو الياء بحسب حركتها وحركة ما قبلها
  .الهمزتين سواء أكانتا في كلمة واحدة أم في كلمتين

  :إبدال الهمزة المفردة -أ
ــــ   اذكــــر الســــمين عــــن ور  أنَّــــه إذا ســــكنت  الهمــــزة  وهــــي فــــاء  كلمــــة  أبــــَدلها حرف 

والمـراد  بفـاء الفعـل هنـا أن تقاَبـَل الهمـزة  فـي الميـزان التصـريفيّ   ،قبلها يجانس حركَة ما
ــ افهــي كــل كلمــة  تضــمَّنت  فــاء  وَعين ــ ،بالفــاء ــ ،اوًلم  وبعــد الكســرة  ،افت بــَدل  بعــد الفتحــة ألف 

 ،[15 :]يـونس چڀ  ڀچ  ،[61 :]مـريم چەئچ  :نحـو اوبعـد الضـمَّة واو   ،يـاء  

                                      

 . 103: القراءات القر نية في ضوء علم اللغة الحديث: ينظر (231)
 . 9/111، وشرح المفصل: 3/541ينظر: الكتاب:  (232)
 . 3/65، وشرح الشافية: 544-3/543ينظر: الكتاب:  (233)
 . 823العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (234)
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 اأحرف ـ ،ثنى ور  مـن السـاكنة التـي فـي موضـع الفـاءواسـت ،(235) [3 :]البقرة چٺچ 

چ و ،[13 :]المعــار  چٺ  ٺ  ٺچ  :وحقــق الهمــزة فيهــا نحــو قولــه ،لــم يبــدلها

يـه (  ،[16 :]الكهف  چپ  پ   پ والعلَّة من اًلستثناء أنَّ اإلبـداَل فـي )تـ ؤ ي( و)ت ؤ 
ي إليـــه مـــن واو ســـاكنة قبلهـــا ضـــمَّة ؛أثقـــل  مـــن الهمـــز  ،(236)واو  مكســـورة ثـــم ،ل مـــا يـــؤدّ 

أو  اسواء أكانت فـاء  أو عين ـ ،وذكر السمين أّن السوسي كان ًل يهمز كل همزة ساكنة
ـ بــل ي بــَدل ها بحســب الحركــة التــي قبلهـا، باســتثناء خمســة فصــول حّقــق فيهــا الهمــزة  ،اًلم 

  .وقد ذكرناها في تحقيق الهمزة ،(237)ولم يبدلها
فقد ذكر السمين أنَّـه قصـد التخفيـف وعليـه  أمَّا الحجة من إبدال الهمزة الساكنة 

فــي حـين علَّــل بعضــهم بـأن الهمــزة الســاكنة  ،(238)جـاءت قــراءة ور  وغيــره ممـا يبــدلها
  .(239)وألنَّها تخر  من الصدر وًل تخر  إًل مع حبس النفس ؛ثقيلة

ــ  ــا الهمــزة المتحركــة فقــد ذكــر الســمين أنَّ ورش  أبــدل كــل همــزة مفتوحــة قبلهــا  اأمَّ

 ،[145 :] ل عمـران چڱ   ڱچ  :وذلك نحـو ،اإذا وقعت  فاَء الفعل أيض   اضم واو  

ثلــــه ــــ ،[225 :]البقــــرة چپچ  :وم  لها واو   اوالحاصــــل أنَّ ورش  ــــة  اًل ي بــــد  إًل بثالث
  :شرو 
ل وقــد  ،(240)مــا قبلهــا أن يضــمَّ  :والثالــث ،ن تفــتحأ :والثــاني ،ن تكــون فــاَء الكلمــةأ :األوَّ

ن  تبـدل يـاء  أس فـي تخفيـف كـل همـزة مفتوحـة مسـبوقة بالكسـر ذكر النحويـون أنَّ القيـا

                                      

 . 1/390، والنشر: 36، والتيسير: 827: العقد النضيد، تح: أيمن سويدينظر:  (235)
 . 834ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (236)
 . 840ينظر: المصدر نفسه:  (237)
 . 837: المصدر نفسهينظر:  (238)
 . 83ينظر: حجة القراءات:  (239)
 . 38، والتيسير: 836-835ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (240)
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َئــر( َيـــر( :نحــو قولـــك فـــي )الم  ن  كانـــت الهمـــزة مفتوحــة مســـبوقة بضـــم فتبـــدل واو   ،)م   اوا 
  .(241) )ج َون( :نحو قولك في )ج ؤن(

عالقــة صــوتية بــين الهمــزة وأحــرف المــّد واللــين تــؤدي إلــى حــدوث  لــيس ثمــةو  
وفــي حالــة تخفيــف الهمــزة  ،(242)اأم شــاذ   اأم جــائز   اواجب ــ بــدًل  تبــادل بينهمــا ســواء أكــان 

 ،فالذي يحدث هو سقو  الهمزة وتعويضها بصوت صامت يجانس مـا قبلـه ،المتحركة
أو مــّد الصــوت بالمصــوت  ،وًل يمكــن فــي هــذه الحالــة حــذف الهمــزة مــن دون تعــوي 

 ،ي الهمـزة السـاكنةعلى نحو ما فـ ،القصير الذي قبله لتعوي  نبر التوتر بنبر الطول
لى إبقاء المقطـع الثـاني مـن دون قاعـدة يبتـدأ بهـا ،ألنَّه يؤدي إلى التقاء قمتين  ،(243)وا 

 )ناشَئَة( تكتب: :باآلتيويتضح ذلك 
 = / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح /  / ــــــَـــــ ـة  / ــــــَـــــ  / ء ــــــــِـــــ/ ش  ــــــَـــــ ــــــَـــــ / ن 
َيةَ وب             وتكتب: (، عد تسهيلها تصبح: )ناش 

 / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح/  =  ــــَـــــ / ش ـــــِـــ / ي ـــــَـــ / ـة  ــــَـــ / / ن  ــــَـــــ
ي  بعد التخفيف تصبح: ثم   َة( وتكتب:)ناش 

 ح / ص ح /ح ـــــ / =  / ص ح ح / ص ـــ / ـة  ـــَـــ ـِـ ــ ـــــــــَـــــ / ش ـِـــ  / ن  ــــــَـــــ
  :اإلبدال في الهمزتين في كلمة واحدة -ب

ال بــدَّ مــن إبــدال الثانيــة فــ ،الهمــزتين إذا كانتــا فــي كلمــة واحــدة نَّ أذكــر الســمين  
أنَّ الهمــزة الثانيــة إذا ســكنت تبــدل بحســب  ذكــرو  ،(244)ســاكنة كانــت أو متحركــة ،منهــا

يمان، واألصل أا َمن ،منوأ و  ، من :حركة ما قبلها فتقول م ن ،وا  ئ َمان ،وأ ؤ   . (245)وا 
                                      

 . 3/55، وشرح الشافية: 3/543ينظر: الكتاب:  (241)
 . 172-171لمنهج الصوتي للبنية العربية: ينظر: ا (242)
 . 108ينظر: القراءات القر نية في ضوء علم اللغة الحديث:  (243)
، والخصــائص: 3/552، وينظــر: الكتــاب: 713ينظــر: العقــد النضــيد، تــح: أيمــن ســويد:  (244)

 .3/52، وشرح الشافية: 3/142
 . 718ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (245)
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ــأوذكــر   ــل  يإذا تحركــت الهمــزة الثانيــة فهــ هنَّ فــي حكــم اإلبــدال يــاء  محضــة ل ثَق
اللفـــــــ  باجتمـــــــاع همـــــــزتين فـــــــي كلمـــــــة واحـــــــدة وليســـــــت  أ ولـــــــى الهمـــــــزتين فـــــــي حكـــــــم 

ثـمَّ إن  ،اة  وجوب  ))فان تحرَّكتا ق لبت  الثاني :وقد فّسر الرضي ذلك بقوله ،(246)اًلستقالل
ـ.بأيّ  حركة تحرَّكتـا ،اق ل بت ياء  مطَلق   اكانت الثانية  ًلم   ن لـم َتك ـن  الثانيـة  ًلم  : فـان ا. وا 

ــــــ ــــــت يــــــاء  أيض  ــــــى ،اكانــــــت مكســــــورة  ق ل َب كــــــت  األ ول  :بالفتحــــــة نحــــــو :بــــــأيّ  حركــــــٍة تحرَّ
  .(247)...((ةأي مَّ 

ـــا إذا كانـــت الهمـــزة الثانيـــة مفتوحـــة وقبلهـــا ه  فقـــد ذكـــر الســـمين  ،مـــزة مفتوحـــةأمَّ
 :والثــاني ،وهـو مـذهب أبـي الحسـن األخفـ  ،ات بـَدل  واو   :األول :مـذهبين للنحـويين فيهـا

 :)أَوم ( و)أَيـــم ( واألصـــل :وهـــو مـــذهب المـــازني وعليـــه أكثـــر النحـــويين نحـــو ،تبـــدل يـــاء  
  .(248)ثم أ دغمت الميم في الميم ،)أئ َمم( نقلت حركة الميم إلى الهمزة

ــأذكـر و    ،محضــة  لــور  فــي روايــة المصــريين عنــه انَّ الهمــزة المفتوحــة ت بــدل  ألف 
ًل يصـح  إبـدال   :وقـد أنَكـر بعـ  النحـاة هـذه القـراءَة وقـال ،وهذا ممَّا خالف فيه أصـله

ــ ثــل  هــذه الهمــزة  ألف  وقــد أنحــى الزمخشــري  علــى  ،(249)ألنَّ قياَســها التســهيل  َبــي َن َبــي نَ  ؛ام 
ـنراوي ذلك وزَعـ إنَّمـا  :وقيـل ،وقـد ح كـي أنَّهـا لغـة  لـبع  العـرب ،(250)م أنَّـه غـالط  ًلح 

ـــ ـــي َن َعســـر  جـــد   ،محضـــة  ألنَّ بقاَءهـــا همـــزة  ثقيـــل   اأبـــَدلها ألف  ـــي َن َب فأبـــَدلها  ،اوتســـهيلها َب
ر وقـد ذكـر السـمين  ،(251)ولكنَّه على غير قيـاس ،بحرف يخفف  اللف   به من غير ع س 

ـ إجمـاع القـّراء علـى َأَأأ َمن ــتم  :)َءامنـتم ( وأصـل  أَأَامنـت م :فـي نحـو اإبـدال الهمـزة الثالثـة ألف 

                                      

 . 779العقد النضيد، تح: أيمن سويد: ينظر:  (246)
 . 56-3/55شرح الشافية:  (247)
 . 717-716ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (248)
 . 724: المصدر نفسهينظر:  (249)
 . 1/154ينظر: الكّشاف:  (250)
 . 3/56، وشرح الشافية: 724ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (251)
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َعــل( الزائــدة ،األ ولــى همــزة  اًلســتفهام لإلنكــار :بــثالث همــزات الثالثــة  ،والثانيــة  همــزة )أف 
وبـّين السـمين أنَّ  ،(252)لسـكونها بعـد همـزة مفتوحـة افوجب إبدال  الثالثة ألف   ،فاء  الكلمة

 ،يــاء   ،(253)[12 :]التوبــة چۓچ ين أجمعــوا علــى إبــدال الهمــزة الثانيــة فــي: النحــوي
فقـد  ،والحقيقة أنَّ هذا الحرف فيـه خـالف كثيـر بـين النحـويين والقـّراء فـي تخفيـف همـزة

أجمـــع النحويـــون علـــى إبـــدال الهمـــزة منـــه يـــاء  وعلـــتهم فـــي عـــدم تســـهيلها بـــين بـــين أّن 
نَّ الهمـــزة الثانيـــة منـــه كســـرتها منقولـــة غيـــر عـــن أ فضـــال   ،(254)المســـهلة بزنـــة المحّققـــة

ــي نَ  ــي َن َب فــي حــين رجــح أغلــب القــّراء تســهيلها بــين  ،(255)أصــلية لــذا لــم يجــز تســهيلها َب
  .(256)بين

ــفَ م   ،اإلبــدال  قبيــل مــن هــذه الحالــة شــاهينالــدكتور عبــد الصــبور  ولــم يعــد   ار  سّ 
إنَّمــا هــو  ،أ مــن( لــيس بــدًل  )أَ  :فــي حالــة ســكون الهمــزة الثانيــة نحــو حــدث مــاذلــك بــأنَّ 

فــــي  امقطعي ـــ ويمكــــن توضـــيح ذلــــك ،ســـقو  الهمـــزة الثانيــــة وتعويضـــها بحركــــة قصـــيرة
  :اآلتي
 =    ص ح ص / ص ح / ص ح             / ــــــَـــــ / ن ــــــَـــــ ء / م ــــــَـــــ / ء 
 :يصبح

 =  ص ح ح / ص ح / ص ح  /ــــَـــــ ــ/ ن ــــــَـــــ / م ــــــَـــــ  ــــــَـــــ / ء  
ــا إذا تحركــت الهمــزة الثانيــة بالكســر نحــو  )أئ مــة( فالــذي يحــدث هــو ســقو   :وأمَّ
  .(257)وحينئٍذ تتصل الفتحة بالكسرة ،الهمزة

                                      

 .160والحجة في القراءات السبع :  ،736تح: أيمن سويد: ينظر: العقد النضيد،  (252)
 . 716: مصدر نفسهينظر: ال (253)
 . 3/58، وشرح الشافية: 3/142ينظر: الخصائص:  (254)
 . 3/93ينظر: شرح الشافية:  (255)
 . 1/377، والنشر: 35ينظر: التيسير:  (256)
 . 184-183ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية:  (257)



55 

 

  :الحذف -3
فــي ألســنة الف َصــحاء،  فــا ٍ  ،وهــو شــائع  لغــة   ،هــو نــوع  مــن أنــواع تخفيــف الهمــزة 

 :وقــد وصــفها ســيبويه بقولــه ،(258)همــزة إلــى الســاكن قبلهــاالعــن نقــل حركــة  وهــو عبــارة
))واعلم أنَّ كل همزة متحركة كان قبلها حرف سـاكن فـأردت أن  تخّفـف حـذفتها وألقيـت 

إذا  ،بل ـك م  و: كـ ،بـوَك و: مـن  م ـك مـنَ  :وذلـك قولـك ،حركتها على الساكن الـذي قبلهـا
ن الهمـــزة أإن مـــا حـــدث هنـــا  ،(259) أردت أن تخفـــف الهمـــزة فـــي األب واأل م واإلبـــل((

وهـــذا مـــذهب  ،حـــذفت وبقيـــت حركتهـــا التـــي صـــارت حركـــة الحـــرف الـــذي جـــاء قبلهـــا
أمَّا علمـاء التجويـد فقـد نسـبوا  ،(260)النحويين في تخفيف كل همزة متحركة قبلها ساكن

ن  يكون الساكن فـي  خـر كلمـة أواشترطوا  ،هذه الحالة إلى ور  من دون سائر القّراء
ـــى ثالثـــة أقســـام ،ول كلمـــة أخـــرى والهمـــزة فـــي أ ن  يكـــون أ :األول :وقســـموا الســـاكن عل
ن أ :)األولـى( و)األر (، والثالـث :ن يكون ًلم التعريف نحوأ :والثاني ،االساكن تنوي  

  .(261)يكون سائر حروف المعجم
أنَّ الهمزة المفردة المتحركة تحذف فـي روايـة ور  وتلقـى حركتهـا  ذكر السمين 

أن يكــون الحــرف  المنقــول إليــه حركــة   :وذلــك بثالثــة شــرو  هــي ،علــى الســاكن قبلهــا
نمــا اشــتر  ذلــك لَقبولـــه حركــَة غيــره ،االهمــزة ســاكن   ــا المتحــرك  فمشــغول بحركـــة  ،وا  وأمَّ

ـــه ـــل  إلـــى المت ،نفس  : أن والثـــاني ،حـــرّ ك  وهـــي لغـــة  ضـــعيفةعلـــى أنَّ مـــن العـــرب مـــن ينق 

ـَل لـه فـ ـر كلمـٍة كمـا مثلتـه فـال َنق  [ 49 :]فصـلت چڇ    ڇ  ڇچ  :ي نحـويكـون  خ 
ن كان ذلك جائز   ،لوقوعه في كلمة نَّما اشت ر  فيه ذلك ،لغة   اوا   ألنَّ الثّ َقَل باجتماعـه ؛وا 

                                      

 . 883العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  ينظر: (258)
 . 3/545الكتاب:  (259)
 . 2/445، واللباب في علل البناء واإلعراب: 1/159ينظر: المقتضب:  (260)
 . 1/407، والنشر: 37ينظر: التيسير:  (261)
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 چىچ  :ولـم ينقـَل لـه فـي كلمـة واحـدة إًل فـي ،كلمتين  َكد  منه في كلمـة واحـدة في

 ،مـــدٍّ ولـــين والمـــراد  بـــه مـــا لـــيس حـــرفَ  ،ان يكـــون صـــحيح  أ :والثالـــث ،[34 :]القصـــص

[ 103 :]البقـرة چۀ  ۀچ  :فَتدخ ل الياء  والـواو المفتـوح مـا قبلهـا فـي الصـحيح نحـو
نَّمــا جريــا مجــرى الصــحيح لخفَّتهمــا ،وغيرهــا ونلحــ  أنَّ القــّراء لــم يجيــزوا النقــل  ،(262)وا 

نَّ النحويين عدوه حالة عامة في اللغة سـواء كـان أفي حين  ،فيما كان من كلمة واحدة
  .أو من كلمتين من كلمة
 :أشــهرها ،وذكــر الســمين أنَّ للعــرب مــذهبين فــي حــذف الهمــزة فــي هــذا البــاب 

 :]فصـلت چڇچ :كان ذلك فـي كلمـة نحـو وسواء   ،حذف  الهمزة وعدم  اًلعتداد بها

إبقــاء الهمــزة   :خــرواآل ،[1 :]المؤمنــون  چٻ  ٻچ  :مــن كلمتــين نحــو وأ ،[49
ـهم: الَمـراة والكَمـاة  ،َة المنقولـةفت بَدل بحـرف يجـان س  الحركـ ،ساكنة   ومـن ذلـك قـول  بعض 

وقـــد ذكـــر ســـيبويه المـــذهبين وجعـــل  ،(263)الَمـــرة والكَمـــة :والفصـــيح   ،فـــي المـــر أة والكمـــَأة
  .(264)بعد إلقاء حركتها قليال   اإبدال الهمزة ألف  

إلــى  عّلــة حــذف الهمــزة أنَّ الهمــز ثقيــل اللفــ  بعيــد  المخــر  فحيــث وجــَد ســبيال  و  
نَّ بقاءهــا يــؤدي إلــى الجمــع أو  ،أثقــل اوذكــر علــل أخــرى أنَّ إبقــاءه ســاكن   ،فــه فَعــلتخفي

وكــــذلك ذكــــر أنَّ المحــــرك  ،[1 :]المؤمنــــون  چٱ  ٻچ  :نحــــو ،ابــــين ســــاكنين غالب ــــ
ســها ســاكنة   ،افهــو ســاكن  تقــدير   ،بحركت هــا حركت ــه عارضــة فيلتقــي ســاكنان  ،وهــي فــي َنف 

َفت لــذلك ــذ  لــب العلمــاء بعــده، بــأنَّ هــذا ليــه ســيبويه وأغعنّبــه وهــذا األمــر قــد  ،(265)فح 

                                      

 . 885-884ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (262)
 . 883: ، تح: أيمن سويدمصدر نفسهالينظر:  (263)
 . 3/545ينظر: الكتاب:  (264)
 . 889ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (265)
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وقــد ذكــر  ،(266)لتعــذر التســهيل واإلبــدال ،جــاء للــتخلص مــن التقــاء الســاكنينالحــذف 
 بـأنَّ الهمـزة الواقعـة أوًل   ،ص النقل في هذا الباب بما كانت همزتـه مبتـدأةالسمين تخّص 

ف الهمــزة الواقعــة غيــر بخــال ،ألنَّهــا تكــون زائــدة وأصــلية ؛أكثــر مــن غيرهــا فــي الكــالم
ل  ثــرت  ولمــا كثــر دور الهمــزة الواقعــة أوًل   ،فانَّهــا ًل تكــون إًل أصــلية فــي األغلــب ،أوَّ

د علـى ألسـنتهم اوالعرب كثير   ،لكثرة دورها في الكالم ؛التخفيف  ،(267)ما ي غّيرون ما تردَّ
لــك فيمــا ولــم يفعــل ذ ،أن العّلــة مــن الحــذف ثقــل اجتمــاع الكلمتــين والهمــزةوذكــر مكــي 
وذكـر السـمين  ،(268)نَّه يؤدي إلى اإلخالل بـالكالمأعن  فضال   ،لخفتها ؛كان من كلمة

، وعلَّـــل ذلـــك بـــأن المـــيم قبـــل الهمـــزة مـــيم الجمـــع ون الســـاكنأنَّ بعضـــهم اشـــتر  أًل يكـــ
ــــ ألنَّ المــــيم ًلبــــد لهــــا أن  تتحــــرك فــــي  ؛عــــن نقــــل الحركــــة ات ضــــم  وتوصــــل بــــواو عوض 

وقــد ذكــر  ،(269)ا األصــلية ألــزم مــن تحريكهــا بحركــة الهمــزةوتحريكهــا بحركتهــ ،الوصــل
وذكــر أنَّ هــذه اللغــة هــي لغــة  ،ابــن البــاذ  أنَّ بعــ  األئمــة كــان يأخــذ لــور  بالنقــل

 .(270)قري  وكنانة
ــن هــذه أوالحــق   فينبغــي إلخراجهــا  ،مــن غيرهــا االهمــزة المحذوفــة أصــعب إخراج 

الزفيـر المتواصـل الخـرو  فـي أثنـاء  وينقطع ،وهو مفتوح في غيرها ،إغال  فم الحنجرة
وبســقو  الهمــزة ينتقــل موضــع النبــر  ،(271)فســبَّب ذلــك إســقاطها لتيســير النطــق ؛الكــالم

  .(272)إلى المقطع السابق له امن المقطع الذي كان مهموز  

                                      

 . 1/406، والنشر: 1/80، والكشف: 3/545ينظر: الكتاب:  (266)
 . 897ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (267)
 . 1/85ينظر: الكشف:  (268)
 . 893-892ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (269)
 . 390-1/389ناع: ينظر: اإلق (270)
 . 39ينظر: التطور النحوي:  (271)
 . 108ينظر: القراءات القر نية في ضوء علم اللغة الحديث:  (272)



58 

 

  :اإلبدال :اثالثً 
  :إبدال الهمزة من الواو -1

الحالــــة الخاصــــة  منهــــا ،ذكــــر الســــمين حــــاًلت أبــــدلت فيهــــا الهمــــزة مــــن الــــواو 
لىبـ   :الناس  فيها على أربعة مذاهب اختلف(، إذ )األو 

ل ـــــى( وأصـــــل ها :األوَّ َل ـــــى( بـــــواَوين  :أنَّ وزَنهـــــا )ف ع  وَل َلت  األ ولـــــى همـــــزة  )و   ؛فأ بـــــد 
وهـذا  ،(273)واإلبـدال  هنـا ًلزم  ًلجتمـاع واويـن ليسـت ثانيت همـا عارضـة   ،ًلجتماع واَويـن
  .(274) مذهب البصريّ ين

ة فعــال   هــذه نَّ العــرب لــم تــبن  مــنأ إلــى ر الســمينأشــاد وقــ  وعلــى هــذا  ،ل َثقلهــا ؛المــادَّ
ل( :وهو ،فمذكَّر ها   .(275) )أف َعل( :وزن ه ،)أوَّ

لى( فاؤها واو  وعينها همزة  وًلمها ًلم :أنَّ أصَلها :الثاني إذا لجـأ أو  ،َوأل :من ،)و ء 
مَ  ،بــاَدر إلــى كــذا ل بــت  الكلمــة بــأن ق ــدّ  ــَرت  فاؤ هــافق  َلــى(  ،ت  عين هــا وأ خّ  ووزن هــا علــى هــذا )ف ع 

أل، فأ ريـَد تخفيف ـه :وذلـك أنَّ أصـَله ؛وًل قلب فيه ،ومذكَّر ها على هذا وزن ه )أف َعل( ـه  ،أو  وقياس 
 الكنَّهم شبَّهوا األصليَّ بالزائد فأبَدلوا الهمزَة واو   ،أَول :أن ت لقى حركة  الهمزة على الواو فيقال

ألنَّهــم إذا قَلبــوه  ؛بهمــزة محقَّقــة ثــم ألــف محضــة ،أَلــَول :ولــو قَلبــوه لقــالوا ،غمــوا فيهــا الــواوَ واد
  .(276)اقدَّموا الهمزَة ساكنة  بعد أخرى مفتوحٍة فكان يجب قلب ها ألف  

ــ :أنَّهــا مــن :الثالــث لــى كمــا ذكــر :وأصــل ها ،اَوأل أيض  إًل أنَّهــم همــزوا الــواَو  ،و ء 
قّ تَ  :كما َهمزوا وًل قلـَب  ،افوجـب قلب هـا واو   ،فـاجتمع همزتـان ثانيت همـا سـاكنة ،ت  ووجوهو 

ألنَّهــم يميلــون مــن  ؛وهــذا الــرأي فيــه نظــر ،(277)اوًل تأنيث ــ افــي الكلمــة علــى هــذا تــذكير  

                                      

 . 912ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (273)
 . 3/203ينظر: شرح الشافية:  (274)
 . 913ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (275)
 . 914-913يمن سويد: ينظر: العقد النضيد، تح: أ (276)
 . 914: المصدر نفسه ينظر: (277)
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ثـــم  ،ليجتمـــع همزتـــان ؛فكيـــف َيقل بـــون هـــذه الـــواو همـــزة   ،األثقـــل إلـــى األخـــفّ  ًل العكـــس
  .ميل إلى القلب أسهل؟ فال ايبدلون ثانيَتهما واو  

لـــى( ،أي لجـــأ ،أال يـــؤول :أنَّهـــا مـــن :الرابـــع وًل قلـــَب وًل  ،فوزن هـــا علـــى هـــذا )ف ع 
ر ها أصــــل ه ،إبــــدال ــــه  ،)َأأ َول( بهمــــزتين ثانيت همــــا ســــاكنة :ومــــذكَّ َمت  عين  ــــدّ  ــــأن ق  ــــَب ب ل  فق 
أل :فصـــار م ،(278)أو  فـــانَّ  ؛يوهـــذا عكـــس الوجـــه الثـــان ،فأ ريـــد تخفيفـــه  فف عـــل بـــه مـــا تقـــدَّ

ر فيــه غيــر  مقلــوب والمؤنــث مقلــوب هــذا  إلــى ر ســيبويهأشــاوقــد  ،وهــذا بــالعكس ،المــذكَّ
كانـت الـواو مضـمومة  اإذ اواإلبدال يكون جائز   .(279) بغير المطرد ا إيَّاهصف  او ، اإلبدال
عــن  ،هــذا اإلبــدال علــى قــانون الســهولة والتيســير ويقــوم. (280) )أ جــوه( فــي )وجــوه( :نحــو

تتطلـــب  بهــا، أصــوات أخــرى  مــن األصـــوات العســيرة فــي النطــق واســـتبدال طريــق الــتخلص
بالمخالفـة  ف  عـرَ مـا ي  ويمكن أن يدخَل تحَت  ،منها ل  دَ ب  أقل من األصوات الم   اعضلي   امجهود  

 .(281) رةبالمتصلة المد
  :إبدال الهمزة من الياء -2

ء همـــزة، كمـــا جـــايب فأبـــدلت اليـــا :جـــاٍء واألصـــل بــــ ،الســـمين لهـــذا اإلبـــدال مثّـــلَ  
ـــــ  جــــا :فصــــار ،أبــــدلت فــــي بــــايع ، جــــاءٍ  :ثــــم أبــــدلت الثانيــــة يــــاء  فصــــار ،بهمــــزتين ء  ئ 

لحــ  أنَّــه حمــل إبــدال اليــاء همــزة فــي )جــايب( علــى إبــدالها فــي )بــايع( وي ،(282)كقــا ٍ 
ـل( وتصـبح بعـد اإلبـدال )بـائع( فـوزن )جـاٍء( هـو )فـاٍع( واألصـل فيـه:  ،على وزن )فاع 

 ،إبـــدال اليـــاء همـــزة :أولهمـــا ،ل( حـــدث فيـــه إبـــداًلن متواليـــان)جـــايب( علـــى وزن )فاعـــ
 :ثــم أ عــّل إعــالل اًلســم المنقــوص بحــذف يائــه نحــو ،إبــدال الهمــزة الثانيــة يــاء :والثــاني

                                      

 . 914ينظر: المصدر نفسه:  (278)
 . 4/331الكتاب:  (279)
 . 3/305ينظر: األصول:  (280)
 . 30ينظر: التطور النحوي:  (281)
 . 789ينظر: العقد النضيد، تح: أيمن سويد:  (282)
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( هـو )فـاٍل( واألصـل الخليـل أنَّ وزن )جـاءٍ ورأى  ،مـذهب جمهـور العلمـاء وهـذا ،قا ٍ 
ــّدمت الهمــزة ع ،فيــه )جــايب( حــدث فيــه قلــب مكــاني لــى اليــاء فصــار )جــائي( علــى فق 

ــال ع( ــا ســيبويه فكــان لــه تعليــل (283) ثــم أ علــت يــاؤه كــاإلعالل فــي )قــاٍ ( ،وزن )َف ، أمَّ
على إبدال الياء همزة، إذ تطرفـت اليـاء بعـد ألـف   خر من هذا اإلبدال بأنَّه جاء حمال  

  .(284) )قضاي( :)قضاء( واألصل :زائدة نحو
ــر  و   )بــايع(  :اســم الفاعــل مــن الثالثــي األجــوف نحــو أنَّ النطــق بصــيغةبــ قــد ي َفسَّ

وهـذا  ،يؤدي إلى ظهور مزدو  صوتي في وسط الكلمة مكون مـن اليـاء اللينـة والكسـرة
 ،منـه العربــي لثقلــه  علـى اللســان لمـا بــه مــن عسـر لتــوالي يـاء لينــة وكســرة يفــر   المـزدو 

فاسـم الفاعـل مـن  ،زةوهذه الكراهة تفسر حاًلت كثيرة من المخالفة عند إبدال اليـاء همـ
ـا،ور   ،)َبـائ ع( :الفعل األجوف )َبـايع( يصـبح ، أيض  ـر  ، ع(حـدث فـي )بـاي   امـأنَّ بـ بَّمـا ي َفسَّ

ـفه   ،هو هروب النـاطق مـن تتـابع ثـالث حركـات إنَّما للتخفيـف  ؛المقطـع الثـاني ل  أوَّ  زَ م 
ود عالقــة صــوتية لعــدم وجـ ؛مــن قبيـل اإلبــدال األمــر  هـذا ًل ي َعــد  و  .مـن ثقــل هـذا التتــابع
نَّما هو نوع من التعوي  الموقع ،بين الهمزة والياء  .(285) يوا 

                                      

 . 43-2/40، والمنصف: 4/377ينظر: الكتاب:  (283)
 . 4/348تاب: ينظر: الك (284)
 .85القراءات القر نية في ضوء علم اللغة الحديث: ، و 62ينظر: العربية الفصحى:  (285)
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 مصادر البحث ومراجعه
 

 القر ن الكريم .  -
 

هـ( ، تح : عز الدين التنـوخي، 351اإلبدال ، أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي )ت -
 م. 1960 -هـ 1379مطبوعات المجمع العلمي ، دمشق ، 

من حرز األماني في القراءات السبع ، أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل إبراز المعاني  -
 هـ( ، تح : إبراهيم عطوة عو ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ت. 665المقدسي )ت

أثـــر القـــراءات فـــي األصــــوات والنحـــو العربـــي )أبـــو عمــــرو بـــن العـــالء( ، الـــدكتور: عبــــد  -
 م. 1987 -هـ 1408،  1  الصبور شاهين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،

هــ( ، تـح : زهيـر 444اإلدغام الكبير في القر ن ، أبو عمرو عثمـان بـن سـعيد الـداني )ت -
 م. 1993 -هـ 1414،  1غازي زاهد ، عالم الكتب ، بيروت ،  

هــ( ، 745ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف األندلسـي )ت -
 -هــــــ 1418،  1مكتبـــــة الخـــــانجي ، القـــــاهرة،   تـــــح : الـــــدكتور رجـــــب عثمـــــان محمـــــد ،

 م . 1998
،  4األصوات اللغوية ، الدكتور : إبراهيم أنيس ، مطبعة األنجلـو المصـرية ، القـاهرة ،   -

 م . 1971
هـــ( ، تــح : الــدكتور 316األصــول فــي النحــو ، أبــو بكــر محمــد بــن ســهل بــن الســرا  )ت -

 م . 1985 -هـ 1405،  1 عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
هــــ( ، تـــح : 540اإلقنـــاع فـــي القـــراءات الســـبع ، أبـــو جعفـــر أحمـــد علـــي بـــن البـــاذ  )ت -

 هـ .1403،  1الدكتور عبد المجيد قطام  ، دار الفكر ، دمشق ،  
اإلمالــــة فــــي القــــراءات واللهجــــات العربيــــة ، الــــدكتور عبــــد الفتــــاح إســــماعيل شــــلبي ، دار  -

 م . 1983،  2الشر ، بيروت ،  
، تـح : (هــ646اإليضاح في شرح المفصل ، أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجـب )ت -

 م . 1983الدكتور موسى بناي العليلي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 
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البحــث الصــوتي عنــد الكــوفيين ، عــالء حســين علــي الخالــدي ، رســالة ماجســتير ، كليــة  -
 م .1998 -هـ 1418الجامعة المستنصرية ،  –التربية 

البحـــر المحـــيط ، أبـــو حيـــان األندلســـي ، تـــح : عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وعلـــي محمـــد  -
 -هــــ 1422، 1معــو  وزكريــا عبـــد المجيــد النـــوقي ، دار الكتــب العلميـــة ، بيــروت ،  

 م . 2001
هــــ( ، 437التبصـــرة فـــي القـــراءات الســـبع ، أبـــو محمـــد مكـــي بـــن أبـــي طالـــب القيســـي )ت -

 م . 1982،  2ر السلفية ، الهند ،  تحقيق : محمد غوث الندوي ، الدا
التبصــرة والتــذكرة ، أبــو محمــد عبــد هللا بــن علــي بــن إســحا  الصــميري )مــن نحــاة القــرن  -

،  1الرابـع( ، تــح : الـدكتور فتحــي أحمــد مصـطفى علــّي الـدين ، دار الفكــر ، دمشــق ،  
 م . 1982

لتــــواب ، مكتبــــة التطــــور اللغــــوي )مظــــاهره وعللــــه وقوانينــــه( ، الــــدكتور : رمضــــان عبــــد ا -
 م . 1997 -هـ 1417،  3الخانجي ، القاهرة ،  

ـــه : الـــدكتور  - التطـــور النحـــوي للغـــة العربيـــة ، براجستراســـر ، أخرجـــه وصـــحّحه وعـــل  علي
 م . 2003 -هـ 1423،  4رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  

ان ، دار الكتــب للطباعــة التكملــة ، أبــو علــي الفارســي ، تــح : الــدكتور كــاظم بحــر المرجــ -
 م . 1981والنشر ، جامعة الموصل ، 

هــ( ، تـح : الـدكتور حـاتم صـالح 444التيسير في القراءات السبع ، أبو عمـرو الـداني )ت -
 م . 2008 -هـ 1429،  1الشارقة ،   –الضامن ، مكتبة الصحابة ، اإلمارات 

المعـــروف بـــابن أم القاســـم توضـــيح المقاصـــد والمســـالك بشـــرح ألفيـــة ابـــن مالـــك ، المـــرادي  -
هـــــ( ، تحقيــــق : الــــدكتور : عبــــد الــــرحمن ســــليمان ، مكتبــــة الكليــــات األزهريــــة ، 749)ت

 م .1977-هـ1397
جامع البيان فـي القـراءات السـبع ، أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـداني، تـح: عبـد المهـيمن  -

 هـ.1406جامعة أم القرى، –الطّحان، رسالة ماجستير، قسم األصول
هــــ(، تـــح : 656لقـــراء وكمـــال اإلقـــراء ، علـــم الـــدين علـــي بـــن محمـــد الســـخاوي )تجمـــال ا -

 م.1987 -هـ 1408، 1الدكتور علي حسين البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة،  
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جهود الكوفيون في علم األصوات ، الدكتور : خليل إبراهيم العطية  ، مجلة كليـة اآلداب  -
 م . 1991 -هـ 1411جامعة البصرة ،  –
اشية محمد بن علي الصـبان علـى شـرح علـي بـن محمـد األشـموني أللفيـة ابـن  مالـك ، ح -

هــ 1366رتبه وضبطه وصححه : مصطفى حسين أحمد ، مطبعة اًلستقامة ، القاهرة ، 
 م . 1947 -

ّجة القراءات ، أبو زرعة عبد الرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة )ت حـوالي  - هــ( ، تـح : 403ح 
 م .1982 -هـ 1402،  2مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  الدكتور سعيد األفغاني ، 

هـ(، تح : 370الحجة في القراءات السبع : الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد هللا )ت -
 هـ . 1401، 4بيروت ،   –د. عبد العال سالم مكرم ، دار الشرو  

ّجــة للقــّراء الســبعة أئمــة األمصــار ، أبــو علــي الفارســي الحســن بــن عبــد الغ - فــار النحــوي الح 
هـ( ، تح : بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني ، دار المأمون للتـراث ، دمشـق ، 377)ت
 م . 1984 -هـ 1404،  1 

هـ( ، تح : الدكتور محمـد علـي النجـار، 392الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جنيّ  )ت -
 عالم الكتب ، بيروت. 

، نم قـــدوري الحمـــد ، دار عمـــارر : غـــاالدراســـات الصـــوتية عنـــد علمـــاء التجويـــد ، الـــدكتو  -
 م . 2007 -هـ 1428،  2عمان ،  

الدراسات اللهجيـة والصـوتية عنـد ابـن جنـي ، الـدكتور حسـام سـعيد النعيمـي ، دار الرشـيد  -
 م . 1980للنشر ، العرا  ، 

 -هــ 1418عمـر ، عـالم الكتـب ، القـاهرة دراسة الصوت اللغـوي ، الـدكتور أحمـد مختـار  -
 م . 1997

لـــم أصـــوات العربيـــة ، جـــان كـــانتينو ، ترجمـــة : صـــالح القرمـــادي ، مركــــز دروس فـــي ع -
 م. 1966الدراسات والبحوث اًلقتصادية واًلجتماعية ، جامعة تونس، 

الروضــة فــي القــراءات اإلحــدى عشــرة ، ألبــي علــّي الحســن بــن محمــد بــن إبــراهيم المــالكّي  -
لــدين، جامعــة أم القــرى، هـــ( ، رســالة ماجســتير ، كليــة الــدعوة وأصــول ا438البغـدادي )ت

 هـ.1416تح: عبد هللا بن محمد السليمان، 
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هـــ( ، تــح: الــدكتور 324الســبعة فــي القــراءات ، أبــو بكــر أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد )ت -
 م. 1988 -هـ 1408،  3شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ،  

: الـدكتور هــ( ، تـح392سّر صناعة اإلعراب ، أبو الفـتح عثمـان بـن جنـي الموصـلي )ت -
 م.1985-هـ1405، 1حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ،  

شـرح شـافية ابــن الحاجـب ، رضـي الــدين اًلسـتراباذي ، تـح : الــدكتور محمـد نـور الحســن  -
والــدكتور محمــد الزفــزاف والــدكتور محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار الكتــب العلميــة ، 

 م . 1975 -هـ 1395بيروت ، 
،  1ه ، عبـــد المـــنعم الناصـــر ، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت ،  شـــرح صـــوتيات ســـيبوي -

 م . 2012
هــــ( ، عـــالم الكتـــب ، 643شـــرح المفصـــل ، موفـــق الـــدين يعـــي  بـــن علـــي بـــن يعـــي  )ت -

 بيروت ، د.ت . 
مـــة الجزريـــة ، الـــدكتور : غـــانم قـــدوري الحمـــد ، مركـــز الدراســـات والمعلومـــات  - شـــرح المقدّ 

 م . 2008 -هـ 1429،  1، جّدة ،  القر نية بمعهد اإلمام الشاطبي
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ، أبو الحسين أحمد بن  -

ـــاع ، مكتبـــة المعـــارف ، 395فـــارس بـــن زكريـــا الـــرازي )ت هــــ( ، تـــح : عمـــر فـــارو  الطّب
 م . 1993 -هـ 1414،  1بيروت ،  

ري فلـي  ، ترجمـة : الـدكتور عبـد الصـبور العربية الفصحى )نحو بناء لغوي جديد( ، هنـ -
 م . 1983،  2شاهين ، دار المشر  ، بيروت ،  

العقد النضيدة في شرح القصـيد، للسـمين الحلبـي، دراسـة وتحقيـق: د. أيمـن رشـدي سـويد،  -
ــــة، دار نــــور المكتبــــات، جــــدة  ــــى أول بــــاب اإلمال ــــة  –مــــن أول الكتــــاب إل المملكــــة العربي

 م . 2001 -هـ 1422،  1السعودية،  
العقد النضيد في شرح القصيد، للسمين الحلبي، دراسة وتحقيق: أحمد بـن علـي بـن حيـان  -

حريصــي ، رســالة ماجســتير ، مــن بــاب اإلمالــة إلــى  خــر الالمــات ، جامعــة أم القــرى ، 
 م . 2003كلية الدعوة وأصول الدين ، 
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بيح التميمي ، مركز علم األصوات عند سيبويه وعندنا ،  رتورشاده ، تعليق : الدكتور ص -
 م . 1990عبادي للدراسات والنشر ، صنعاء ، 

،  4علم اللغة العام )األصوات( ، الدكتور كمال محمد بشر ، دار المعارف ، مصر ،   -
 م . 1975

هـــ( ، 833غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء ، أبــو الخيــر محمــد بــن محمــد بــن الجــزري )ت -
،  1ر ، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت ،  طبعـــة جديـــدة اعتمـــدت علـــى طبعـــة برجستراســـ

 م .2006 -هـ 1427
في األصوات اللغوية )دراسة في أصـوات المـّد العربيـة( ، الـدكتور غالـب فاضـل المطلبـي  -

 م . 1984، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ، الجمهورية العراقية ، 
، 4المصرية ، القاهرة ،   في اللهجات العربية ، الدكتور : إبراهيم أنيس ، مكتبة األنجلو -

 م . 1973
القراءات القر نية في ضوء علم اللغة الحديث ، الدكتور عبد الصبور شـاهين، دار القلـم ،  -

 م . 1966،  1القاهرة ،  
هــ( ، طبعتـان، األولـى : 180الكتاب ، سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمـان بـن قنبـر )ت -

 -هــــ 1402، 2خـــانجي ، القـــاهرة ،  تحقيـــق : عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون ، مطبعـــة ال
 م .1982

الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل ، أبــو القاســم محمــود بــن  -
هـــ( ، تــح : عبــد الــرزا  المهــدي ، دار احيــاء التــراث العربــي ، 538عمــر الزمخشــري )ت
 بيروت ، د.ت . 

حمـــد مكـــي بـــن أبـــي طالـــب الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات الســـبع وعللهـــا وحججهـــا ، أبـــو م -
هـ 1407،  4القيسي ، تح : الدكتور محي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت،  

 م . 1987 -
هـــ( ، 616اللبــاب فــي علــل البنــاء وإلعــراب ، أبــو البقــاء عبــد هللا بــن الحســين العكبــري )ت -

 م . 1995،  1تح : غازي مختار طليمات وعبد اإلله نبهان ، دمشق ، دار الفكر ،  
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هـــ( ، دار 711لســان العــرب ، أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور )ت -
 صادر ، بيروت ، د.ت . 

لهجة تميم وأثرهـا فـي العربيـة الموحـدة ، الـدكتور غالـب فاضـل المطلبـي ، منشـورات وزارة  -
 م .1978الثقافة والفنون ، الجمهورية العراقية ، 

اللغـــوي ، الـــدكتورة نـــور الهـــدى لوشـــن ، المكتـــب  مباحـــث فـــي علـــم اللغـــة ومنـــاهج البحـــث -
 م . 2008الجامعي الحديث ، جامعة الشارقة ، 

المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تح  -
: علــي النجـــدي ناصــف ، وعبـــد الحلــيم النجـــار ، وعبــد الفتـــاح شــلبي ، المجلـــس األعلـــى 

ّنة ، القاهرة،  للشؤون اإلسالمية ،  م . 1994 -هـ 1415لجنة إحياء كتب الس 
المدخل إلى علم أصوات العربية ، الدكتور غانم قدوري الحمـد ، مطبعـة المجتمـع العلمـي  -

 م . 2002 -هـ 1423، بغداد ، 
 م .2006المدخل في علم األصوات المقارن ، صالح حسنين ، مكتبة اآلداب ، د.  ،  -
اءات العشـر البـواهر ، أبـو الكـرم المبـارك بـن الحسـن الشـهرزوري المصباح الزاهر في القـر  -

،  1هـ( ، تح : الشيخ عبد الـرحيم الطرهـوني ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،  550)ت
 م  . 2008 -هـ 1429

ــــن مســــعدة البلخــــي المجاشــــعي )ت - هـــــ( ، دراســــة 215معــــاني القــــر ن ، األخفــــ  ســــعيد ب
ـــور  ـــق: عبـــد األميـــر محمـــد أمـــين ال  -هــــ 1405، 1وت ،  د ، عـــالم الكتـــب ، بيـــر وتحقي

 م .1985
ه(، تـــح: محمـــد علـــي 207معـــاني القـــر ن، الفـــراء، أبـــو زكريـــا، يحيـــى بـــن زيـــاد الفـــراء )ت -

 م.1983 –ه 1403النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت 
 م . 1988معجم علم األصوات ، الدكتور محمد علي الخولي ، دار الفالح ، األردن ،  -
هـــ( ، تــح : محمــد عبــد الخــالق 185لمقتضــب ، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــّرد )تا -

 م . 1994 -هـ 1415،  3عضيمة ، القاهرة ،  
هـ( ، تح: الـدكتور 669الممتع في التصريف ، ابن عصفور علي بن مؤمن اإلشبيلي )ت -

 م.1996،  1فخر الدين قباوة ، الدار العربية للكتاب ، لبنان ،  
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،  2لبحــث فــي اللغــة ، الــدكتور تمــام حســان ، دار الثقافــة ، الــدار البيضـــاء ،  منــاهج ا -
 م . 1974 -هـ 1394

المنصـف ، شـرح اإلمـام أبـي الفـتح عثمـان بــن جّنـي لكتـاب التصـريف لإلمـام أبـي عثمــان  -
هــ( ، تـح : الـدكتور إبـراهيم مصـطفى والـدكتور عبـد هللا 247المازني النحوي البصـري )ت

 م .1954 -هـ 1373،  1صطفى البابي الحلبي وأوًلده بمصر ،  أمين ، مطبعة م
المـــنهج الصـــوتي للبنيـــة العربيـــة، رؤيـــة جديـــدة فـــي الصـــرف العربـــي ، د. عبـــد الصـــبور  -

 م.1980 -ه 1400شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت 
ه(، تـح: د. غـانم قـدوري 461الموضح في التجويد، عبد الوهـاب بـن محمـد القرطبـي )ت -

 م.2000 –ه 1421عمار، عمان الحمد، دار 
الموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا ، أبــو عبــد هللا نصــر بــن علــي بــن محمــد الشــيرازي  -

هـ( ، تحقيق ودراسة: عمر حمـدان الكبيسـي، 565المعروف بابن أبي مريم )المتوفى بعد 
 هـ .1408جامعة أم القرى ،  –أطروحة دكتوراه ، كلية اللغة العربية 

هـ( ، تقديم : 833ات العشر ، أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري )تالنشر في القراء -
،  3علي محمد الضباع ، خرَّ   ياته : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيـروت ،  

 م . 2006 -هـ 1427
 م. 1969، 2الوجيز في فقه اللغة ، الدكتور محمد األنطاكي ، دار الشر  ، بيروت ،   -
علــى ضــوء اللســانيات ، الــدكتور عبــد البــديع النيربــاني ، دار الغوثــاني الوقــف فــي العربيــة  -

 م .2008 -هـ 1428،  1للدراسات القر نية ، دمشق ،  


